
Обука се одржава онлајн, преко ZООМ апликације.

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА ОБУКА 
Обука је намењена најширој циљној групи: правницима, економистима, политиколозима, социјалним 
радницима, психолозима, адвокатима, извршитељима, јавним бележницима, инжењерима, 
запосленима у здравству, школству, у јавним предузећима и приватним компанијама, невладином 
сектору, представницима синдиката и свима који желе да се оспособе за обављање послова 
посредовања.  
 
ЗАШТО ЈЕ ОБУКА КОРИСНА 
Полазници стичу потребно знање и вештину, а након испуњења услова и уписа у Регистар, добијају 
лиценцу и звање посредника, које им омогућава да професионално и самостално обављају делатност 
посредника-медијатора. Диплома високог образовања услов је за стицање поменуте лиценце.

21. 2. – 25. 2. 2022. године 
Понедељак–четвртак: 14.00–19.00  
петак: 10.00–16.00

ОСНОВНА ОБУКА ЗА  
ПОСРЕДНИКЕ – МЕДИЈАТОРЕ

Обука је лиценцирана и спроводи се у складу с дозволом Министарства правде, бр. 740-09-0076072015, и 
Правилником о програму основне обуке посредника („Службени гласник РС“, број 146/14)

цена

УЧЕСНИЦИМА СУ ОБЕЗБЕЂЕНИ:

• радни материјал у електронском облику (презентације, вежбе и пратећа акта),

• уверење о завршеној обуци које је један од услова за упис у Регистар посредника.
 
Kотизација: 24.000,00 РСД + ПДВ 20% по учеснику
 
Могућност плаћања у две једнаке рате до почетка обуке.

initiator:seminar@slglasnik.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:217f1ec2d7597f488848a64d35743711



ПРЕДАВАЧИ:

Љубица Милутиновић

Судија је Врховног касационог суда Србије у пензији и стална продавачица на Правосудној академији, 
сa дугогодишњим радним искуством на судијским функцијама и у раду на изради нацрта закона, затим 
продавачица у едукацији судија и студената права. Ауторка је и коауторка више монографија, приручника и 
текстова у стручним часописима, као и више приручника и стручних текстова из области медијације.

Вера Деспотовић, специјалиста медијације

Дипломирана је социјална радница, породична психотерапеуткиња и медијаторка. Запослена је на Факултету 
за медије и комуникације, на Департману за социјални рад. Праксу медијације спроводи у области породичних 
спорова, у раду с малолетним починиоцима кривичних дела и оштећеним странама, у случајевима злостављања 
на раду, као и у случајевима дискриминације. Ауторка је више приручника и стручних радова из области 
медијације.

Гордана Михаиловић

Судија и председница Другог општинског суда у Београду у периоду од 15. 2. 2001. до 15. 7. 2005. године. 
Медијацијом се бави од самих почетака њеног увођења у Србији и поседује вишегодишње искуство. Први је 
председник суда у ком је медијација уведена организовано, кроз систем судства. Ауторка је неколико књига 
из ове области и Коментара Закона о медијацији. Данас се активно бави медијацијом и организацијом њене 
практичне примене у оквиру Асоцијације медијатора Србије, Центра за медијацију.

ОСНОВНА ОБУКА ЗА ПОСРЕДНИКЕ – МЕДИЈАТОРЕ

ПРВИ ДАН

• 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

ДРУГИ ДАН

• 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

ТРЕЋИ ДАН

• 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 ОБУКЕ



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 ЗА СЕМИНАР/ОБУКУ:

Попуњену пријаву сачувати и послати на e-mail: seminar@slglasnik.com 
За све информације обратите се преко телефона:  
011/30 60 345, 30 60 373, 30 60 331 или на e-mail: seminar@slglasnik.com

www.slglasnik.com 
Центар за едукацију

Уколико се не пријави дово�ан број учесника, организатор задржава право да откаже одржавање обуке, уз обавезу да о отказивању обавести 
пријав�ене учеснике. Отказивање учешћа на обуци обавља се искључиво слањем имејла или поштом минимум два дана пре почетка семинара/обуке.

САДРЖАЈ ОБУКЕ

ЧЕТВРТИ ДАН

• 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

ПЕТИ ДАН

• 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
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