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ЗАШТИТА КОНКУРЕНЦИЈЕ 
План рада на предмету 

 
 
Модул: Пословна анализа и консалтинг 
Година: Четврта 
Семестар: Пролећни   
Фонд часова: (30П+30В) 
ЕСПБ: 5 
 

I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

1. Приказивање основних теоријских, практичних и правних аспекта проблематике 
политике заштите конкуренције и њених носећих стубова из угла индустријске 
организације. 

2. Упознавање са системима заштите конкуренције у Србији, Европској унији и 
Сједињеним Америчким Државама, историјском путањом развоја ових система, 
кључним прекретницама у њиховом развоју, тачкама сусретања и размимоилажења, 
као и актуелним трендовима у њиховом развоју. 

3. Оспособљавање студената да разликују забрањене пословне праксе из угла права 
конкуренције и спознају могуће последице за учеснике на тржишту који их спроводе. 

 

II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 

Након завршеног курса, студент ће бити у стању да: 

1. Разуме и образложи кључне концепције за спровођење политике заштите 
конкуренције, што подразумева: 

а) разликовање и познавање садржаја основних термина из домена права конкуренције; 

б) дефинисање циља права конкуренције и правних стандарда који се примењују у име 
таквог циља; 

в) разликовање механизама примене права конкуренције на различите стубове политике 
заштите конкуренције; 

г) разумевање концепција тржишне моћи, релевантног тржишта и теста хипотетичког 
монополисте; 

д) разликовање различитих пословних пракси које могу доћи под удар права конкуренције 
и њихово правилно разврставање према степену рестриктивности казне која се може 
очекивати; 

ђ) тумачење исхода различитих економских модела конкуренције; 

2. Преточи опис тржишне структуре конкретног или хипотетичког случаја у 
одговарајући економски модел, што подразумева:  

а) разумевање и тумачење резултата који се добијају применом компаративне статике у 
контексту циља заштите конкуренције; 
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б) квантификовање нивоа и промена тржишне концетрације на основу исхода различитих 
модела конкуренције; 

в) квантификовање утицаја одређених пословних пракси на потрошачев вишак и укупно 
благостање релевантног тржишта; 

3. Примени анализу која се користи при спровођењу политике заштите конкуренције у 
реалним или хипотетичким условима, што подразумева: 

а) утврђивање различитих фактора  тржишне моћи анализираних учесника на тржишту; 

б) дефинисање релевантног тржишта помоћу различитих метода, а на основу задатих 
параметара, и мерење нивоа и промена тржишне концентрације; 

в) симулирање исхода хоризонталних концентрација на основу одговарајућих модела 
конкуренције за задате параметре тражње и трошкова; 

г) процену дозвољености пословних пракси учесника на тржишту, уз правну и економску 
аргументацију изнетих тврдњи приликом процене;  

4. Анализира и тумачи решења стручних тела (комисија) из ове области права, што 
подразумева: 

а) ex post анализу донетих решења стручних тела (комисија) поводом спроведених случајева 
у циљу идентификовања устаљених образаца од значаја за пословну заједницу; 

б) могућност да се спроведе „консалтинг” на основу карактеристика конкретног случаја, уз 
познавање институционалног оквира заштите конкуренције, исхода сличних случајева који 
су спроведени у прошлости и аргументације из домена индустријске организације. 

 
III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
 
 Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра 

  ПРЕДАВАЊА 
(теме по недељама) 

ВЕЖБЕ  
(теме по недељама) 

1.  Уводно предавање; Предмет проучавања 
Заштите конкуренције.  

Уводне напомене о методама и техникама рада 
на предмету; Упознавање са терминологијом 
политике заштите конкуренције и значајем 
њеног спровођења за тржишно благостање и 
пословну заједницу; Перспективе за примену 
знања. 

2.  Историјска путања развоја политике заштите 
конкуренције у кључним јурисдикцијама; 
Дефинисање циља политике заштите 
конкуренције; Систем заштите конкуренције.  

Надлежности политике заштите конкуренције; 
Сличности и разлике у односу на економску 
регулацију. 

3.  Концепција тржишне моћи. Упознавање са релевантном метриком 
тржишних структура.  

4.  Фактори тржишне моћи предузећа. Везе између тржишне концентрације и 
фундаменталних модела конкуренције. 

5.  Концепција релевантног тржишта; Значај 
релевантног тржишта за право конкуренције. 

Примена Анализе критичног губитка у 
спровођењу теста хипотетичког монополисте. 

6.  Тест хипотетичког монополисте и друге 
методе за дефинисање релевантног тржишта 
производа и релевантног географског 
тржишта. 

Спознаја и избегавање „целофанске замке” 
приликом дефинисања релевантног тржишта; 
Примена алтернативних и комплементарних 
метода за дефинисање релевантног тржишта.  

7. Картели као најозлоглашенији хоризонтални 
рестриктивни споразуми. 

Разматрање услова за стабилност картела; 
Улога Покајничког програма у праву 
конкуренције и веза са концепцијом 
Затвореникове дилеме. 
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8.  Некартелски облици хоризонталних 
рестриктивних споразума. 

Разматрање стварних и хипотетичких примера 
склопљених хоризонталних рестриктивних 
споразума из угла могућности за њихово 
изузеће од забране. 

9. Вертикални рестриктивни споразуми; 
Утврђивање цена у даљој продаји. 

Идентификовање позитивних и негативних 
ефеката вертикалних споразума. 

10. Квантитативна ограничења и ограничења 
ексклузивности. 

Разматрање стварних и хипотетичких примера 
склопљених вертикалних рестриктивних 
споразума из угла могућности за њихово 
изузеће од забране. 

11. Злоупотреба доминантног положаја на 
релевантном тржишту; Концепција знатне 
тржишне моћи. 

Разликовање различитих врста злоупотребе 
доминантног положаја на стварним и 
хипотетичким примерима. 

12. Контрола концентрација; Правни стандард 
за контролу концентрација.  

Примена структуралистичке логике „сигурних 
лука”; Симулације хоризонталних 
концентрација предузећа. 

13.  Типови аукцијских механизама и њихов 
потенцијал за успостављање интензивне 
конкуренције. 

Најбоље праксе заштите конкуренције на 
аукцијским тржиштима. 

14.  Заштита конкуренције на аукцијским 
тржиштима. 

Откривање картела приликом јавних набавки 
на стварним и хипотетички примерима. 

15.  Завршни час; Смернице за даље 
продубљивање знања из области заштите 
конкуренције. 

Презентације пројектних задатака. 

 
 

 

IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  

Методе и технике подучавања током часова наставе су прилагођене остваривању 
предвиђених исхода предмета. Сврха предавања је да оспособи за разумевање кључних тема 
које намеће спровођење политике заштите конкуренције. То подразумева отварање и 
излагање кључних питања и проблема из области заштите конкуренције. Дајући оквир и 
садржај проблематици заштите конкуренције, предавања служе као припрема за часове 
вежби. Часови вежби дају прилику студентима да кроз дискусију са наставницима провере 
разумевање предметне материје, спроведу практичан рад на проблемским задацима, 
опробају се у анализама како хипотетичких, тако и реалних примера из праксе заштите 
конкуренције чије налазе би презентовали. Предвиђено је да део наставе буде реализован уз 
учешће стручњака из праксе у овој области права. 

 

V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 

Рад студената се континуирано прати током семестра и вреднују се све њихове активности, 
као и активности које се односе на завршни испит. Коначна оцена се добија на основу 
укупног рада (током семестра и на завршном испиту), из целине материје предмета. 
Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита студент може остварити 
највише 100 поена. У структури максималног броја поена учествују предиспитне активности 
(50 поена) и завршни испит (50 поена). Поени се сабирају да би се добила коначна оцена, 
али се завршни испит за разлику од осталих активности мора положити (освојити преко 
50%, тј. више од 25 поена).  

Коначна оцена се изводи према следећој скали: 

51-60 = 6      61-70 = 7       71-80 = 8       81-90 = 9       91 и више = 10 
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Предиспитне активности студената:  

Предиспитне активности обухватају: колоквијум, дискусије на часовима наставе, кратке 
квизове за проверу знања на платформи Мудл и пројектни задатак (подразумева 
презентовање резултата анализа конкретног случаја из домена заштите конкуренције, 
симулирање консултантског ангажовања из домена заштите конкуренције на хипотетичком 
примеру). На колоквијуму студент може остварити 40 поена (обухвата лекције 1-3 из 
уџбеника, закључно са 6 недељом семестра), док на осталим предиспитним активностима 
може остварити до 20 поена. Притом, број поена са предиспитних активности се сабира до 
максималних 50 поена.  

У структури поена на колоквијуму, до 10 поена (25%) носе питања затвореног типа 
(вишеструки избор или питања типа „да-не”), 10 поена (25%) су проблемски задаци и 20 
поена (50%) су питања есејског типа.  

За случај да студент из оправданих разлога није у могућности да учествује у предиспитним 
активностима током семестра, добија прилику да полаже поправни колоквијум, а у договору 
са наставником може урадити и одговарајући пројектни задатак који носи до 10 поена. 
Поправни колоквијум се одржава два пута током школске године (пред јунски и пред 
септембарски испитни рок).  

Завршни испит: 

Завршни испит се полаже писмено и носи максимално 50 поена (обухвата лекције 4-8 из 
уџбеника). У структури поена, до 10 поена (20%) носе питања затвореног типа (вишеструки 
избор или питања типа „да-не”), 10 поена (20%) су проблемски задаци, 30 поена (60%) су 
питања есејског типа. Завршни испит је положен ако студент оствари више од 25 поена. 

 

VI ЛИТЕРАТУРА 

Основна: 

Ristić, Bojan & Dejan Trifunović (2022). Politika zaštite konkurencije: principi i primena (prvo 
izdanje). Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet. (уџбеник) 

Помоћна: 

Ristić, Bojan, Dušan V. Popović & Boris Begović (2021). Glosarijum prava konkurencije (prvo 
izdanje). Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd. 

 

VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ * 

Бојан Ристић, bojan.ristic@ekof.bg.ac.rs, консултације четвртком од 12 до 14 часова, кабинет 
717; 

Дејан Трифуновић, dejan.trifunovic@ekof.bg.ac.rs, консултације уторком од 14 до 16 часова, 
кабинет 419. 

 
* Будући да због распореда часова може доћи до померања термина консултација, погледати 
тренутне информације на интернет страницама наставника. 


