
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Мастер академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије  
Назив предмета Антимонополско право 
Наставник (за предавања) Проф. др Љубица Николић и доц. др Александар Мојашевић 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Упознавање студената са домаћим антимонополским законодавством, оквирима за 
спровођење антимонополске политике и функционисањем антимонополских 
институција.  
Предмет обухвата и испитивање компатибилности домаћег антимонополског 
законодавства, односно политике са антимонополским законодавством, односно 
политиком Европске уније, ради упознавања студената са процесом хармонизације 
у овој области. Поред разумевања важности правног оквира за спровођење 
антимонополске политике, циљ предмета јесте и сагледавање примене 
антимонополске политике у складу са принципом економске ефикасности и 
поштовања економских слобода. 

Исход 
предмета 

Очекује се да савладавањем овог предмета студент буде оспособљен да: 
- препозна значај антимонополског законодавства, антимонополске политике, 

међународних стандарда у овој области, као и значај конкуренције;  
- опише практичну димензију примене антимонополске политике, користећи 

економску аргументацију;  
- критички евалуира позитивна законска решења у овој области, као и различите 

мере антимонополске политике; 
- предвиди економске ефекте примене закона и других правних аката у овој 

области; 
- препозна важност развијања антимонополске културе, посебно у земљама у 

транзицији;  
- примени стечена знања у домаћим антимонополским институцијама. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Први део: Антимонополска политика и антимонополско право. Циљеви, елементи и 
начела антимонополске политике. Методи антимонополске политике – општи осврт.  
Други део: Појам конкуренције и повреде конкуренције (правни и економски 
аспект). Различите школе заштите права конкуренције. Појам и врсте тржишних 
структура. Природни монопол. Јавна предузећа као природни монополи. Настанак и 
понашање монопола. Рестриктивни споразуми и картели. Правне и економске 
баријере уласку. Правна заштита од картела. Врсте рестриктивних споразума 
(хоризонтални и вертикални споразуми). Доминантан положај на тржишту и његова 



злоупотреба – правни и економски аспект. Начини злоупотребе доминантног 
положаја. Појам релевантног тржишта и начини утврђивања релевантног тржишта. 
Утврђивање тржишне моћи. Контрола концентрација. Законско регулисање 
концентрације. Државна помоћ и заштита конкуренције.  
Трећи део: Домаће антимонополско законодавство – општи осврт. Предмет, 
примена, основни појмови и субјекти Закона о заштити конкуренције. 
Антимонополско законодавство Европске уније и САД – упоредни приказ. Тело за 
заштиту конкуренције (карактер и структура) – упоредни приказ. Положај, 
надлежност, органи и финансирање Комисије за заштиту конкуренције. 
Процедурална правила Комисије за заштиту конкуренције и поступак пред 
Комисијом за заштиту конкуренције.  
Четврти део: Примена Закона о заштити конкуренције – два приступа. Изузећа у 
примени Закона о заштити конкуренције. Улога судова у заштити конкуренције и 
судска контрола решења Комисије за заштиту конкуренције. Механизми 
санкционисања монопола – примери из праксе.  
Пети део: Теорија игара и тржишне структуре. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

На вежбама студенти се подстичу на критичку дискусију о појмовима и институтима 
антимонополског права. Поред тога, студентима се сугерише израда презентације 
и/или семинарског рада на одабрану тему из датог предмета.  

Литература 
1 Борис Беговић и остали, Нова антимонополска политика: предлог решења, Центар 

за либерално демократске студије, Београд, 2003.  
2 Dennis W. Carlton, Jeffrey M. Perloff, Modern Industrial Organization, Pearson Addison 

Wesley, Boston, San Francisco, New York, 2005.  
3 Борис Беговић, Владимир Павић, Шта је то конкуренција и како се штити?, 

Центар за либерално демократске студије, Београд, 2010.  
4 Хал Р. Варијан, Микроекономија: модеран приступ, Економски факултет у Београду, 

Београд, 2005 (део о теорији игара и њеној примени).  
5 Борис Беговић, Мирољуб Лабус и Александра Јовановић, Економија за правнике, 

Правни факултет Универзитета у Београду, Издавачки центар, 2008 ((подглавље 
Равнотежа на тржишту савршене конкуренције и подглавље Несавршена 
конкуренција и тржишне структуре). 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1      

Методе 
извођења 
наставе 

Вербално излагање материје; Визуелни прикази (коришћење табела, образаца, 
графикона и сл.) на табли или помоћу видео-бима; Постављање и решавање 
хипотетичких примера и проблема; Дискусија (питања, одговори и полемика); 
Подстицање сваког студента појединачно да се активно укључује у процес 
савладавања материје и стицања знања; Иницирање студената да се путем 
семинарских радова укључују у процес научно-истраживачког рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 



Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

0-15 писмени испит 0-5 

практична настава 0-15 усмени испит 50 
колоквијуми 0-10     
семинари 0-5     
Списак тема по недељама 
1     Антимонополска политика и 

антимонополско право.  
Циљеви, начела и карактер 
антимонополске политике.  
Методи антимонополске политике – 
општи осврт.  

Борис Беговић и остали, 
Нова антимонополска 
политика: предлог 
решења, 27-40.  

2     Појам конкуренције и повреде 
конкуренције (правни и економски 
аспект).  
Различите школе заштите права 
конкуренције.  

Dennis W. Carlton, 
Jeffrey M. Perloff, 
Modern Industrial 
Organization, 56-73, 82-
86.  

3     Појам и врсте тржишних структура 
(општа подела).   
Настанак и понашање монопола.  

Dennis W. Carlton, 
Jeffrey M. Perloff, 
Modern Industrial 
Organization, 88-234, 88-
107. 

4     Природни монопол.  
 

Dennis W. Carlton, 
Jeffrey M. Perloff, 
Modern Industrial 
Organization, 104-105.  
Борис Беговић, 
Владимир Павић, 
Шта је то конкуренција 
и како се штити?, 11.  
Борис Беговић, 
Мирољуб Лабус, 
Александра Јовановић, 
Економија за правнике, 
238-242.  

5     Рестриктивни споразуми и картели.  
Правне и економске баријере 
уласку.  
Правна заштита од картела.  
Врсте рестриктивних споразума.  

Борис Беговић, 
Владимир Павић, Шта је 
то конкуренција и како 
се штити?, 12-20.  
Dennis W. Carlton, 
Jeffrey M. Perloff, 
Modern Industrial 
Organization, 122 -154.  
Борис Беговић, 
Мирољуб Лабус, 
Александра Јовановић, 



Економија за правнике, 
199-207 и 263-277.  

6     Доминантан положај на тржишту и 
његова злоупотреба  – правни и 
економски аспект.  

Шта је то конкуренција 
и како се штити?, 20-23.  
Dennis W. Carlton, 
Jeffrey M. Perloff, 
Modern Industrial 
Organization, 110-119.  
Борис Беговић, 
Мирољуб Лабус, 
Александра Јовановић, 
Економија за правнике, 
277-280.  

7     Појам релевантног тржишта и 
начини утврђивања.  
Утврђивање тржишне моћи. 
Начини злоупотребе доминантног 
положаја. 

Борис Беговић, 
Владимир Павић, Шта је 
то конкуренција и како 
се штити?, 23-28.  
Dennis W. Carlton, 
Jeffrey M. Perloff, 
Modern Industrial 
Organization, 290-438.  

8     Контрола концентрација.  
Законско регулисање 
концентрације.  

Шта је то конкуренција 
и како се штити?, 29-34.  
Борис Беговић, 
Мирољуб Лабус, 
Александра Јовановић, 
Економија за правнике, 
281-283.  
Закон о заштити 
конкуренције (одсек III).  

9     Домаће антимонополско 
законодавство – општи осврт.  

Закон о заштити 
конкуренције (одсек I). 
Борис Беговић и остали, 
Нова антимонополска 
политика: предлог 
решења, 77-78.  

10     Антимонополско законодавство 
Европске уније и САД.  

Dennis W. Carlton, 
Jeffrey M. Perloff, 
Modern Industrial 
Organization, 631-680.  
Richard Posner, Antitrust 
Law: An Economic 
Perspective, Chicago, 
London, 1976.  

11     Тело за заштиту конкуренције 
(карактер и структура) – упоредни 
приказ.  

Борис Беговић, 
Владимир Павић, Шта је 
то конкуренција и како 



се штити?, 35-38.  
Закон о заштити 
конкуренције (одсек IV).  

12     Примена домаћег Закона о заштити 
конкуренције.  

Борис Беговић, 
Владимир Павић, Шта је 
то конкуренција и како 
се штити?, 39-46.  

13     Поступак пред Комисијом за 
заштиту конкуренције.  

Закон о заштити 
конкуренције (одсек V).  

14     Механизми санкционисања 
монопола.  

Борис Беговић и остали, 
Нова антимонополска 
политика: предлог 
решења, 79-83.  
Борис Беговић, 
Владимир Павић, Шта је 
то конкуренција и како 
се штити?, 41-43.  

15     Теорија игара и тржишне структуре.  Dennis W. Carlton, 
Jeffrey M. Perloff, 
Modern Industrial 
Organization, 157-192.  
Хал Р. Варијан, 
Микроекономија: 
модеран приступ,  
493-531. 

 


