
ОСНОВНА ОБУКА ЗА ПОСРЕДНИКЕ – 
МЕДИЈАТОРЕ

 
 
25. 11. – 29. 11. 2019. године 
Понедељак–четвртак: 14.00–19.00,  
петак: 10.00–16.00 
ЈП Службени гласник,  
Јована Ристића 1/V, Београд 
 
КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН: Програм је намењен најширој циљној 
групи професионалаца различитих занимања али се посебно могу 
издвојити: правници, адвокати, социјални радници, психолози, 
запослени у социјалној заштити, здравству, локалној самоуправи, 
у јавном, приватном  и невладином сектору, представници 
синдиката и остали заинтересовани. Вештине које се развијају овим 
програмом широко су примењиве у раду са готово свим групама 
и појединцима у међусобним конфликтима. Основном обуком за 
посредника  
полазници стичу потребно знање, вештине и лиценцу која им омогућава да као професионалци  
буду ангажовани у решавању спорова у сопственој радној средини и по позиву код других привредних субјеката.

МЕТОД: Краћа �еоријска �ре�авања као увод у тему која се обрађује иза чега следи активна партиципацијa 
учесника  кроз вођене �искусије и ῑрупне вежбе (рад у малим групама, играње улога).  

 ИСХОДИ: 
 • овладавање основним знањима и вештинама поступка медијације и областима примене,   
 • овладавање вештинама процене индикација и контраиндикација за поступак, 
 • упознавање са карактеристикама и могућностима примене различитих стилова медијације, 
 • стицање знања о законским основама медијације у Србији.

 
Завршена обука је један од услова за упис у Регистар посредника Министарства правде Републике Србије. Обука се 
спроводи у складу са Правилником о програму основне обуке посредника („Службени гласник РС“, број 146/14)

УЧЕСНИЦИМА ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕНО: 
 • Предавање признатих стручњака са дугогодишњим искуством у области посредовања 
 • Радни материјал 
 • Уверење о завршеној обуци – што је један од услова за упис у Регистар посредника 
 • Освежење и савремено опремљен простор прилагођен потребама обуке

ПРЕДАВАЧИ: 
 • Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда и аутор више приручника из области медијације 
 • Вера Деспотовић, породични психотерапеут и специјалиста медијације 
 • Гордана Михајловић, адвокат, медијатор са вишегодишњим искуством у медијацији

Kотизација: 24.000,00 РСД + ПДВ 20% по учеснику 
 
 
Могућност плаћања у две једнаке рате, прва рата до 8. 11., друга до 25. 11. 2019. године 
 
  

Сваком полазнику који заврши основну обуку у ЈП Службени ῑласник, одобрава се 20%  
попуста за наредне специјалистичке обуке.

цена

!
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ОСНОВНА ОБУКА ЗА ПОСРЕДНИКЕ – МЕДИЈАТОРЕ

Име и презиме

Назив предузећа и ПИБ (уколико се плаћање врши преко правног лица)

Датум и место рођења

Адреса

Контакт (телефон, e-mail)

Звање/образовање

Занимање

Кратка радна биографија

ПРИЈАВА

САДРЖАЈ ПРВОГ ДАНА ОБУКЕ:

Алтернатинво решавање спорова – појам и врсте  
Појам посредовања – медијације – историјски развој  
Упоредно правна решења и решења из Закона о  
посредовању  – медијацији  
Основна начела посредовања и карактеристике поступка  
Eтичка питања у посредовању – конфликти интереса  
и начело поверљивости

САДРЖАЈ ДРУГОГ ДАНА ОБУКЕ:

Услови да би неко могао бити посредник 
Особине медијатора 
Иницирање поступка медијације   
Када је случај погодан за медијацију?    
Који случајеви нису погодни за медијацију? 
Припрема посредовања 
Фазе поступка медијације 
Предуслови за отпочињање медијације  
Припрема за медијацију  
Почетак медијације 

САДРЖАЈ ТРЕЋЕГ ДАНА ОБУКЕ:

Развијање вештине започињања медијације 
Отварање процеса преговарања  
Непрекинуто време  
Начин успостављања односа поверења и сарадње са 
странама у сукобу 

Вештине комуникације  
Активно слушање 
Постављање питања  
Вештина прикупљање и анализа додатних података 

САДРЖАЈ ЧЕТВРТОГ ДАНА ОБУКЕ: 

Друга фаза медијације – вештине идентификовања проблема, 
потреба, интереса страна у спору  и разјашњавања тачака 
конфликта 
Друга фаза медијације – вештине идентификовања позиција 
страна у сукобу и могућих разлога за застој у преговарању 
Трећа фаза медијације – успостављања агенде и вештине 
преговарања  
Трећа фаза медијације – вештине подстицања страна на 
изналажење опција за споразум и предлога споразума 
Четврта фаза медијације – вештине формулисања и 
закључивања споразума

САДРЖАЈ ПЕТОГ ДАНА ОБУКЕ:

Интегративна примена знања и вештина медијације 
Препознавање значајних домена рада у којима је могуће 
примењивати научене методе рада.  
Домени рада где може бити примењена медијација  
Евалуација и фидбек  
Процењивање и сугестије водитеља о раду полазника  
током симулација 
Уручивање  уверења о обављеној обуци

Попуњену пријаву сачувати и послати на e-mail: seminar@slglasnik.com 
За све информације обратите се преко телефона:  
011/30 60 527, 30 60 373, 30 60 331 или на e-mail: seminar@slglasnik.com

www.slglasnik.com 
Центар за едукацију

Уколико се не пријави довољан број учесника организатор задржава право да откаже одржавање обуке, уз обавезу да о отказивању обавести 
пријављене учеснике. Отказивање учешћа на обуци обавља се искључиво маилом или поштом минимум два дана пре почетка семинара/обуке.
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