
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм   Специјалистичке струковне студије права 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија  Специјалистичке струковне студије  

Назив предмета  Вансудско решавање спорова 

Број ЕСПБ  10 Статус предмета 
(обавезни/изборни) 

Изборни 

Услов   

Циљ 
предмета 

Оспособљавање  студената  за  разумевање структуре, динамике и потенцијала 
спора; Упознавање студената са различитим приступима у решавању спорова и са 
алтернативним методима решавања  спорова, као и са савременим  тенденцијама  
њиховог  развоја; Стицање знања о нормативном оквиру вансудског решавања 
спорова; Разумевање предности и изазова вансудског решавања спорова; Усвајање 
етичких стандарда у области вансудског решавања спорова. 

Исход 
предмета 

Препознавање и разумевање карактеристика,  динамике  и  потенцијале  спора  и  
приступа  у њиховом решавању; Познавање правног оквира вансудског решавања 
спорова;  Познавање  стандарда,  начела  и  карактеристика медијације,  
концилијације  и  других  вансудских  метода, као  и  њихових предности и 
недостатака; способност избора адекватног метода за мирно решавање појединих 
врста спорова; Разумевање релевантних етичких стандарда; Мотивисаност за 
примену метода мирног решавања спорова. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Спор  као  социјални  и  психолошки  феномен,  садржина  и  динамика  спорова; 
Карактеристике спорова и приступи у њиховом решавању; Нормативни  оквир  
вансудског  решавања  спорова; Алтенативни методи за решавање спорова 
(арбитража; рана неутрална евалуација; медијација, концилијација, мед-арб; мини-
суђење); Арбитражни  поступак – појам, карактеристике и начела; Стална арбитража 
при Привредној комори Србије; Медијација – појам, карактеристике и модели; 
Стандарди  и  начела  медијације; Медијатори – услови за лиценцирање; 
Концилијација – појам, карактеристике и начела; Миритељи Републичке агенције за 
мирно решавање радних спорова; Тела за вансудско решавање потрошачких 
спорова; Етичка правила у области вансудског решавања спорова.  

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

Вежбе, посета Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, 
симулација арбитраже, симулација медијације 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 4 2  1     

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања уз визуелне презентације, вежбе, решавање задатака на хипотетичким 
примерима, дискусија, есеји, истраживачки пројекти, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 55 
поена 

Завршни испит 45 поена 

активност у току  
предавања 

 0-19 писмени испит   

практична настава  0-21 усмени испит  0-45 

колоквијуми  0-10     

семинари  0-5     

Списак тема по недељама 

1 Спор  као  социјални  и  психолошки  феномен,  садржина  и  динамика  спорова;  

2 Карактеристике спорова и приступи у њиховом решавању 

3 Нормативни  оквир  вансудског  решавања спорова 

4 Алтернативни методи за решавање спорова (арбитража; рана неутрална евалуација; 
медијација, концилијација, мед-арб; мини-суђење) 

5 Арбитражни  поступак – појам, карактеристике и начела  

6 Арбитражни споразум 

7 Стална арбитража при Привредној комори Србије  

8 Поступак пред Сталном арбитражом при Привредној комори Србије  

8 Медијација – појам, карактеристике и модели;  

9 Подручје примене, стандарди  и  начела  медијације;  

 Медијатори – услови за лиценцирање 

10 Концилијација – појам, карактеристике и начела; 

11 Миритељи и арбитри Републичке агенције за мирно решавање радних спорова 

12 Тела за вансудско решавање потрошачких спорова;  

13 Етичка правила у области вансудског решавања спорова 

14 Симулација медијације 

15 Презентовање есеја/истраживачких пројеката 

 


