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Сажетак: Mедијациja је код нас још увек један од мање познатих начина решавања спорова. Применом 
медијације стране у спору остварују своје право на приступ правди на бржи, ефикаснији и јефтинији 
начин. Медијацијом се смањује број судских предмета, чиме се растерећује правосуђе, скраћују рокови у 
судским процесима и повећава поверење у правосудни систем. Медијација је добровољан, неформалан, 
„приватан“ поступак из којег је јавност искључена и у којем стране у спору имају главну улогу у начину 
њеног спровођења и могућност да утичу на њен ток и исход. Процењује седа применом медијације 
сукобљене стране штеде 50–95% новца који би потрошиле у судском спору (краће траје, мањи су издаци 
за заступање од стране адвоката, нема судских такси и вештачења). 
Кључне речи: медијација, решавање спорова, уштеде, ефикасно правосуђе 
 
  
Abstract: Mediation is still one of the lesser known ways of resolving disputes in our country. The use of media-
tion enables parties in the dispute to exercise their right to access to justice in a faster, more efficient and cheap-
er way. Mediation reduces the number of court cases, relieving the judiciary, reducing time limits in judicial pro-
cesses and increasing confidence in the justice system. Mediation is a voluntary, informal, "private" process in 
which the public is excluded and in which the parties to the dispute have the main role in the way of its imple-
mentation and the ability to influence its course and outcome. It is estimated that through application of media-
tion parties in dispute save 50-95% of the money that would be spent in litigation (shorter duration, lower ex-
penses for attorneys' fees, court fees, and no expertise reports). 
Keywords: mediation, dispute resolutions, savings, efficient judiciary. 

 

Увод  

Глобална економска кретања постављају стране директне инвестиције у центар 
реализације економских циљева. Она су не само један од најзначајнијих фактора 
развоја, нарочито земаља у развоју и земаља у транзицији, већ и најповољнији 
облик прилива страног капитала (премаподацима Националне стратегије 
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реформе правосуђа за период 2013–2018. године). 

Јачање поверење је од великог значаја за инвеститоре, били они домаћи или 
страни. У складу с тенденцијама унапређења инвестиционог окружења и 
подстицања директних улагања ради јачања економског и привредног развоја, 
донесене су и измене Закона о улагањима („Службени гласник РС“, број 89/15). 

Приликом одлучивања о улагањима, инвеститори се најчешће интересују о 
пословном амбијенту и правној сигурности. Податак о броју од преко 3.000.000 
заосталих предмета у судовима опште и посебне надлежности (Националнa 
стратегијa реформе правосуђа за период 2013–2018. године) сигурно не улива 
поверење у ефикасност нашег правосудног система, а ако се томе додају дужина 
трајања спорова, њихова висока цена и неизвесност, долазимо до амбијента у 
који се инвеститори отежано одлучују да инвестирају. 

Судови и арбитраже до сада су се показали недовољно ефикасни за брзо и 
ефикасно решавање спорова. Иако је појам медијације чак и у формалном смислу 
присутан више од десет година, он тек у скорије време код нас постаје све 
присутнији. Застрашујући је податак да сваке године застари више од 100.000 
случајева, тако да свако решење које пружа ефикасно задовољење страна у спору 
треба снажно подржати (Функционална анализа правосуђа у Србији, 2014). 

1. Историјски преглед мирног решавања спорова  

Компромис је одувек представљао један од могућих начина решавања спорова 
између две стране. Ради заштите ширих друштвених интереса, као и интереса 
самих странака, друштво се кроз векове трудило да поспеши и помогне решавање 
спорова међусобним споразумом странака. Медијација је дубоко укорењена у 
традицији бројних земаља и може се рећи да је као средство за решавање спорова 
старија и од судских процеса. Историја сумерске цивилизације бележи најстарије 
сачуване податке о коришћењу посредовања у споровима. Спорове су пре 
судског већа морали да најпре размотре машкими, који су имали улогу сличну 
савременим медијаторима у покушају да странке дођу до решавања спора без 
судског поступка (Patterson, 1998). 

Најоптималнија форма решења спорних материјалноправних односа јесте 
поравнање странака (Карамарковић, 2004).  

У традицији многих азијских земаља јесте да се на судски спор гледа као на 
срамно, јавно признање да странке нису способне да свој проблем реше мирним 
путем (Карамарковић, 2004). На простору Краљевине Југославије зачетке 
медијације можемо пронаћи у искуствима лаичких судова између два светска 
рата. Лаички судови (срески судови у Србији и месни судови у Војводини) били 
су квазисудске природе (састављени од одборника, месних судија-лаика или 
општинских службеника) и имали су надлежност за медијацију у споровима 
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мањих вредности, прекршајима и ситнијим кривичним делима (Patterson, 1998). 

Модерна медијација, какву данас познајемо, зачета је у САД крајем XIX и 
почетком XX века, због незадовољства јавности изазваног огромним бројем 
нерешених предмета у судовима и дужином судских процеса. Првобитно се 
појавила као средство за спречавање социјалних немира – у тада бројним 
штрајковима коришћена је као начин за решавање спорова између радника и 
синдиката. Потом и локалне имигрантске заједнице у САД почињу да решавају 
спорове на овај начин, како би искључиле мешање правосуђа, а тиме и негативан 
публицитет и отпор према имигрантима. Шездесетих година оснивају се центри 
за медијацију на нивоу локалних заједница. Ипак, тек 1976. годину можемо 
означити као годину рођења медијације у модерном облику. Тада је на 
Националној конференцији о узроцима народног незадовољства 
администрацијом правде, професор Франк Сандер с Универзитета Харвард, 
инаугурисао идеју о медијацији као алтернативној техници решавања спорова. 

Након тога, у Европи, најпре је француски Nouveau Code de Procédure Civile 
(чл. 131-1 до 131-15), из 1996, предвидео могућност именовања посредника који 
ће покушати да у року од три месеца реши спорно питање. Увиђајући предности 
медијације, у Енглеској је 1996. започет пилот-програм медијације, који је 
одобрен 1998. године. Уследило је масовно прихватање медијације као 
споразумног решавања сукоба, укључујући и земље које су и пре увођења 
медијације имале ефикасне правне системе (Аустралија, Немачка и др.). 

2. Детерминисање медијације и њен значај 

Недовољно познавање медијације као поступка мирног решавања спорова довело 
је до бројних питања: који се спорови могу решавати медијацијом, који елементи 
чине суштину медијације, без чега медијација не може да постоји и др. Како би 
се институт медијације што успешније могао примењивати, неопходно је 
првенствено разјаснити шта јесте медијација, а шта није (Недић, 2009). 

Појам медијација потиче од латинске речи mediare (посредовати). Појам је 
уведен у стручну употребу 1970. године у САД, а потом је преузет у бројна друга 
законодавства. Наш закон (Закон о посредовању у решавању спорова,„Службени 
гласник РС“, број 55/14) такође препознаје појам медијација, иако приоритетно 
употребљава термин посредовање у решавању спорова.  

У пракси, када се расправља о вансудском решавању спорова, често се 
помиње термин алтернативно решавање спорова (alternative dispute resolution – 
ADR). Иако многи у ову врсту решавања спорова сврставају и медијацију, према 
владајућем схватању он се првенствено односи на арбитражу, која је, иако 
компатибилна с медијацијом, одвојен метод. Осим њих, као алтернативе судском 
поступку, зависно од правне уређености, постоје и: преговори и мирење 
(концилација), недеља поравнања, рана неутрална процена случаја, омбудсман и 
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мини суђење (Милошевић, 2014). 

О значају који медијација има за правосуђе (повећање ефикасности и 
растерећивање судова) најбоље говоре искуства Трговинског суда у Лондону, 
који од 17.000 парница, колико просечно годишње доспе на овај суд, 12.000 
заврши пре започетог суђења (Милошевић, 2011). Осим тога, медијацијом се у 
значајној мери модернизује, унапређује и убрзава рад правосуђа. 

Према актуелном Закону о посредовању у решавању спорова (члан 3), 
посредовање у спорним односима може се примењивати: у имовинскоправним 
споровима, споровима из области заштите животне средине, у потрошачким 
споровима, привредним, породичним, радним и другим грађанскоправним 
споровима, управним, као и у свим другим спорним односима, у којима 
посредовање одговара природи спорних односа и може да помогне њиховом 
разрешењу (члан 3.Закона о посредовању у решавању спорова). 

Поступци медијације почивају на проналажењу решења прихватљивог за све 
стране у конфликту. Странке које се одлуче за поступак медијације често 
успевају да на тај начин сачувају дугогодишње пословне односе и наставе даљу 
пословну сарадњу (Матић, 2015), што је далеко ређе након вођења судских 
спорова. 

Медијација је пројектована да служи превасходно личним интересима 
учесника у поступку, те омогућава лакше решавање сукоба, искључујући питање 
моћи или права. Такав приступ први пут је развијен на Универзитету Харвард и 
познат је као харвардски модел. Према том концепту, постоје три основна пута за 
решавање сукоба: 1) изједначавање интереса, 2) одређивање правних позиција и 
3) одређивање позиција моћи (Ury, Brett & Goldberg, 1991).  

Основне карактеристике посредовања у споровима грађанског и трговачког 
права јесу доношење заједничке одлуке, поверљивост поступка, те независност, 
непристрасност и стручност посредника. Посредовање у спорним односима може 
се односити на целокупан спор или његов део. Могући су вансудски и судски 
поступак посредовања. У оквиру вансудског поступка посредовања у спору, 
свака страна може другој страни или другим странама, независно од судског или 
арбитражног поступка, понудити медијацију у свакој фази судског поступка, а 
најкасније до почетка расправе о главној ствари (Mirenje u državama članicama – 

Luksemburg, Europian justice).1 

 

                                                        
1Mirenje u državama članicama – Luksemburg, Europian justice;доступно на: https://e-

justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-lu-maximizeM S-hr.do?member=1. 
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3. Медијација у Републици Србији 

Од првог промовисања примењивања медијације у Србији до данас прошло је 
готово двадесет година. Заговарање и лобирање стручњака и активиста, уз бројне 
обуке којима се ширило знање о алтернативним начинима решавања спорова, 
умногоме су допринели стварању амбијента за имплементацију медијације у наш 
правосудни систем (Петрушић & Арсић, 2016). Поштујући препоруке Комитета 
министара Савета Европе о медијацији у грађанским стварима, донете су измене 
Закона о парничном поступку којима су прописане одредбе које омогућавају 
решавање грађанскоправних спорова посредовањем (или на други миран начин). 
Тиме су постављени темељи на којима је медијација установљена као законом 
призната процедура у правном поретку Србије (Милутиновић, 2006). Наведеним 
изменама Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 55/14), 
установљен је правни оквир којим је омогућено доношење Закона о посредовању 
– медијацији („Службени гласник РС“, број 18/05). Закон о парничном поступку 
прокламује мирно решавање спорова (члан 11), те садржи и генерална правила о 
поступку посредовања (чл. 340. i 341), којима се налаже суду да у случајевима у 
којима је то посебним законом прописано, као и када странке сагласно предложе 
решавање спора путем медијације, застане с поступком и упути странке на 
медијацију. Актуелни Закон о посредовању у решавању спорова донесен је 2014. 
године (Милошевић, 2014). 

У Србији је први закон којим се правно регулише област посредовања 
донесен 2005. године (Закон о посредовању – медијацији, „Службени гласник 
РС“, број 18/05). Доношењу Закона претходио је пилот-пројекат Недеља 
поравнања, у којем је 2002. године учествовало 138 општинских судова на 
подручју 30 окружних судова. Импресивни резултат Недеље поравнања доказао 
је предности алтернативног решавања спорова. За свега пет радних дана, колико 
је трајао пројекат, успешно је решено 1.254 предмета. У оквиру пројекта 
примењиван је хибридни модел алтернативног решавања спорова, који 
представља комбинацију медијације и рочишта поравнања. Пројекат су 
спроводили судови у складу с упутствима Врховног суда, који је био носилац 
пројекта (Партнери за демократске промене Србија, 2012). Након окончања 
пројекта, Врховни суд, заједно с председницима судова, донео је закључке да је 
неопходно обезбеђивање нормативног оквира, као и материјалне и друге 
подршке, како би се процес наставио, те да је због великог оптерећења судова и 
недостатка судија неопходно оснивање центара за медијацију. Установљена је 
неопходна измена Закона о парничном поступку и додатна подршка 
Министарства правде (Карамарковић, 2004). 

Како би се поспешила примена посредовања у спорним односима, 
наметнула се потреба за побољшањем и унапређивањем постојећег законског 
оквира посредовања у решавању спорова. Образлажући разлоге за доношење 
Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС“, број 55/14), 
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Народна скупштина РС навелаје неопходност усклађивања постојећих 
нормативних решења с међународним и европским стандардима у овој области, 
посебно с ПравилимаUNCITRAL о мирењу из 1980, UNCITRAL модел-законом о 
међународном трговачком мирењуиз 2002, као и с решењима садржаним у 
Директиви 2008/52/ЕС Европског парламента и Савета ЕУ о неким аспектима 
медијацијеу грађанским и трговинским стварима. Такође је изражена потреба да 
се омогући шири простор за спровођење посредовања у правним стварима са 
страним елементом, што је у складу с Препоруком REC (2002) 10. 

У једном од ретких истраживања којима се испитује ефикасност медијације, 
спроведеном у Парничном одељењу и Одељењу центра за медијацију Основног 
суда у Нишу на преласку између 2011. и 2012. године, установљено је више 
разлога малог броја споровакоји се решавају медијацијом. Студија указујеи на 
значајан проток времена пре него што странке приступе медијацији, како због 
слабе информисаности, тако и због психолошких баријера.Као један од кључних 
фактора малог броја медијација напоменута је висина таксе за покретање 
поступка медијације (Мојашевић, 2014). 

Установљено је да не постоји статистички значајно повећање броја 
медијација у Одељењу центра за медијацију у Нишу од 2006. до 2012. године, 
праћено по годинама. Један од кључних фактора малог броја медијација, између 
осталог, јесте и висина таксе за покретање поступка медијације. 

Поступак посредовања покреће се закључењем споразума о приступању 
посредовању. Поступак стране у спору могу покренути пре или након покренутог 
судског поступка, као и у току поступка по правним лековима или у току 
извршног поступка. 

Закон о посредовању у решавању спорова одређује као посредника трећу, 
неутралну особу, која посредује између две стране с циљем решавања њиховог 
спорног односа, а у складу с начелима посредовања. Поступак посредовања 
спроводи посредник којег стране споразумно одреде, а уколико стране 
споразумно не одреде посредника, посредника одређује суд или други орган пред 
којим се води поступак. Стране у поступку слободно се споразумевају о начину 
спровођења посредовања. Свака страна може одустати од учешћа у поступку 
посредовања у било којој фази поступка. 

Добровољност и сагласност у избору миритеља представљају добру полазну 
основу за решавање спора (Билбија, 2015). 

Да би особа могла да обавља послове посредника-медијатора мора 
испуњавати следеће услове: да је пословно способна, да је држављанин 
Републике Србије, да је завршила основну обуку за посредника, да поседује 
високу стручну спрему, да није осуђивана на безусловну казну затвора за 
кривично дело које је чини недостојном за обављање послова посредовања, да 
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поседује дозволу за посредовање, да је уписана у Регистар посредника (члан 33. 
Закона).  

Обука посредника се организује у складу с Правилником о програму 
основне обуке за посредника („Службени гласник РС“, број 146/14), и може бити 
основна и специјализована. 

Уколико лице испуњава наведене услове, може му се издати Дозвола за 
посредовање, којом се потврђује испуњавање услова за обављање посредовања. 
Поступак издавања (као и обнављања и одузимања) дозволе за посредовање 
спроводи Министарство. Поступке издавања, обнављања и одузимања 
водикомисија коју чине три члана, по један члан из реда судија, посредника и 
Министарства. Лица која добију дозволу за посредовање уписују се у Регистар 
посредника који води Министарство. 

Закон прописује да је посредник дужан да: посредује у складу с начелима 
посредовања и Етичким кодексом посредника који доноси министар,да у 
породичним споровима поступа у складу с начелом заштите најбољег интереса 
детета, да спроведе и оконча поступак посредовања у најкраћем року, као и да 
странама поднесе обрачун трошкова, те да министарству надлежном за послове 
правосуђа поднесе годишњи извештај о обављеним посредовањима, који садржи 
податке о врсти спорног односа, месту у којем је спроведен поступак 
посредовања и начину окончања поступка посредовања, уз поштовање начела 
поверљивости. 

Посредник не може наметати решење странама у спору, нити давати правне 
савете и обећања, као ни гарантовати одређени исход посредовања. 

Будући да неформалност процеса медијације доводи до потенцијалних 
изазова у адекватном поступању медијатора, приметно је одсуство одредби у 
Закону о обавезном осигурању медијатора од професионалне одговорности за 
штету, што би допринело бољој заштити страна у поступку, али и самих 
медијатора (Петрушић & Арсић, 2016). 

Уколико странке у спору изаберу склапање поравнања у односу на суђење, 
оне избегавају ризик губитка у парници, који је нарочито изражен у правним 
системима попут нашег, у којем странка која изгуби у парници сноси укупне 
парничне трошкове (Мојашевић, 2015). 

Уколико дође до споразума у спору путем посредовања, његову садржину 
одређују стране у поступку посредовања. Споразум се сачињава у писаној форми 
и потписују га посредник, стране у поступку, као и пуномоћници који 
присуствују посредовању. Споразум може имати снагу извршне исправе уколико 
садржи изјаву дужника којом пристаје да поверилац на основу споразума о 
решавању спора путем посредовања, након доспелости потраживања може 
покренути поступак принудног извршења (клаузула извршности), или садржи 
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потписе страна и посредника оверене од стране суда или јавног бележника. 

Поступком посредовања у спору не спречава се доношење накнадне одлуке 
о покретању судског поступка, нарочито ако се не поштују услови посредовања. 

 

Закључак 

Медијацијом се превазилазе рестриктивне и ригидне законске одредбе о начину и 
условима за закључење поравнања, које нису мењане десетинама година (Закон о 
посредовању у решавању спорова, „Службени гласник РС“, број 55/14). 
Примарни разлог због којег државни системи и правосуђе с великим 
ентузијазмом прихватају медијацију јесте растерећивање судова. Чак и у 
земљама са знатно ефикаснијим и уређенијим правосуђем судски процеси трају 
дуго, уз неизоставне критике јавности. Медијација је далеко бржи и јефтинији 
начин решавања спорова од дуготрајних судских поступака. Она је и показатељ 
развоја правног и правосудног система у свакој држави. Договор се, ако постоји 
воља, може постићи на једној или две сесије, док проценат успешности 
медијација премашује 80%. Због тога је брже, једноставније и јефтиније 
решавање спорова, каквим се у многим споровима показала медијација, више 
него пожељно. Ово је првенствено важно за Србију, где неефикасност судова 
проузрокује кршење и других права, осим права на правично суђење, 
неделотворност постојећих правних лекова, као и неблаговремено извршење 
судских пресуда. Спорост поступка доводи и до неефикасности судова и бројних 
застаревања, чиме се губи и поверење у систем правосуђа. Подстицање 
алтернативних начина решавања спорова у складу с Препорукама комитета 
министара Савета Европе државама чланицама о мерама за спречавање и 
смањење оптерећења судова, доприноси смањењу оптерећености судова. 
Хармонизујући законе поступком придруживања Европској унији, Србија је 
донела и Закон о заштити права на суђење у разумном року, чиме се проблем 
кашњења у односу на оптимално или чак крајње време неопходно за решавање 
спорова ставља у врх приоритетних проблема у правосуђа. 

Иако се Законом о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 
125/04) у члану 11. прописује да ће суд упутити странке на медијацију или на 
информативно рочиште за медијацију, односно указати странкама на могућност 
за вансудско решавање спора медијацијом или на други споразуман начин,ипак 
упућујемо на предлог да се у Закон о парничном поступку унесе одредба којом 
би се за одређене врсте спорова прописивала обавеза странака да пре подношења 
тужбе претходно покушају спорни однос решити мирним путем, медијацијом (В. 
Крџић, 2014). Такође, значајан јеи члан 193. став 1, којим се установљује 
могућност да лице које намерава да поднесе тужбу против Републике Србије, пре 
подношења тужбе суду, Републичком јавном правобранилаштву достави предлог 
за мирно решавање спора. Тиме су створени услови да се такви спорови окончају 
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вансудским путем, а како је Република Србија једна од најучесталијих странака у 
парничним поступцима (и то, по правилу, на страни туженог), закључење 
споразума овим путем има бројне значајне позитивне ефекте (Ј. Продановић, 
2011).  

Правни амбијент не мери се само адекватним законским и подзаконским 
актима већ умногоме зависи и од квалитета судског система и његове спремности 
да препозна и правилно одговори на ефикасан начин на питања од значаја за 
успешно вођење поступка.  

За успешан развој професије медијатора у нашој земљи од суштинске је 
важности обезбеђење и контрола квалитета медијације. Неопходна је 
перманентна едукација медијатора, јер су њихова способност и стручност у 
поступцима који не предвиђају круте процесне радње од кључног значаја за 
проналажење решења за обе стране у спору. 
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Summary  

This paper analyses mediation, from definition through historical retrospective. 
Although mediation is experiencing a boom in many countries, it is as an alternative 
remedy for litigation in the Republic of Serbia, and is still insufficiently known to a 
wider circle of citizens. There are many benefits that mediation offers, both for citizens 
and for the state. It enables saving costs and eliminates protracted and expensive 
litigation, and eases the burden on the courts. It is therefore necessary to make further 
steps in the popularization and promotion of mediation as a process of amicable 
settlement of litigation. 
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