Студијски програм: Право (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена
Назив предмета: Арбитражно право
Наставник: Живорад М. Рашевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан четврти семестар, одслушан предмет и успешно реализоване предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студента са најзначајнијим институтима релевантним за арбитражно право, основним
карактеристикама арбитраже, начином закључивања арбитражног споразума, поступком пред арбитражама и
арбитражном одлуком као и извршењем арбитражне одлуке.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања и разуме основне појмове из области арбитражног
права; овладао је потребним знањима и вештинама неопходним за тумачење и практичну примену арбитражних
правила (даобјасни улогу и процесна овлашћења учесника у арбитражном поступку, да изложи циљ, садржину и ток
арбитражног поступка, протумачи и примени релевантне норме, да састави поднесак, арбитражну одлуку и друга
документа у складу са процесним правилима).
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1.Увод у предмет; 2.Појам арбитраже; 3.Извори права о арбитражама у поступку; 4.Споразум о арбитражи; 5.Састав
и образовање арбитраже; 6. Поступци пред арбитражама; 7.Арбитражни суд; 8. Странке у арбитражном поступку;
9.Заступници и умешачи; 10. Поступак посредовања; 11.Покретање арбитражног поступка; 12.Ток арбитражног
поступка одлучивањем; 13.Арбитражна одлука; 14.Поравнање у арбитражном поступку; 15.Извршење арбитражних
одлука.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење и практичну
примену арбитражних правила. Студије случајева, закључење арбитражног споразума, управљање арбитражним
поступком, расправа у арбитражном поступку, окончање арбитражног поступка и др. Дискусија одабраних тема уз
активно учешће студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених
резултата.
Литература:
Основна:
1.Станковић Г. ет ал: Арбитражно процесно право, Удружење за грађанско процесно и арбитражно право, Ниш,
2002.
2.Кеча Р.: Арбитражни споразум, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 1999.
Допунска:
1.Уде Л.: Арбитражно право, ГВ Заложба, Љубљана, 2004.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
2
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама студената у
слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и аналазирају арбитражна
правила; (2) као показне, закључење арбитражног споразума, управљање арбитражним поступком, расправа у
арбитражном поступку, окончање арбитражног поступка; и (3) као, дискусионе за дискусију одабраних тема из
пређеног градива;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
колоквијум-први
15
усмени испит
50
колоквијум-други
15
100
укупно

10

