
 
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права - Општи смер 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 
Назив предмета  Право конкуренције 
Наставник (за предавања)  Проф. др Милена Јовановић Затила 
Наставник/сарадник (за вежбе)  Проф. др Милена Јовановић Затила 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Циљ предмета је развијање научних сазнања, способности и академских вештина у 
процесу истраживања у области права конкуренције, посебно у домену покушаја 
нарушавања или ограничавања овог права, развој креативних способности и 
овладавање правним вештинама у заштити права конкуренције и антимонополског 
права, као њеног сегмента, у складу са савременим правцима развоја ове научне 
дисциплине. 
 

Исход 
предмета 

 
 Oчекује се да савладавањем програма студент може да: 

• разуме структуру и разлоге настанка права конкуренције и 
антимонополског законодавства, као и међународних стандарда у 
овој области; 

• развије способност аналитичког приступа правним проблемима, као и 
да понуди критичке и аналитичке одговоре у делу који се односи на 
питања доминације и  монопола, нелојалне конкуренције и 
шпекулативног понашања на тржишту; 

• развије способност да компетентно и научно аргументовано 
дискутује, 

• истражује и презентује резултате свог научног рада стечена знања 
примени у пракси. 

 
Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

 
 Дефинисање појма права конкуренције, монопола и монополског понашања, 
картела као хоризонталних споразума; доминантан положај на тржишту, контрола 
концентрација; контрола државне помоћи; проучавање институционалних аспеката 
заштите конкуренције на тржишту; процесни аспекти заштите конкуренције и 
санкционисање повреда. 



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

Вежбе, 
Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената), 
Индивидуалне консултације, 
Истраживачки пројекти студената 
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1       

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања 
 Вежбе 
 Колоквијуми 
 Тестови 
 Истраживачки пројекат (рад студената у истраживачким групама) 
 Индивидуалне консултације 
 Часови семинара (презентација семинарских радова студената) 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     

 


