
Центар за едукацију службени гласник 
позива вас на специјализовану обуку 

ПОСРЕДНИК-МЕДИЈАТОР
У ОБЛАСТИ ЗЛОСТАВЉАЊА 
НА РАДУ – МОБИНГА

14–16.  
марта 2022. 
од 16 до 20 часова

Обука се одржава онлајн  
преко ZOOM апликације

КОРИСТ ОД ОВЕ ОБУКЕ:

НАШИ ПРЕДАВАЧИ СУ МЕДИЈАТОРИ СА ДУГОГОДИШЊИМ ИСКУСТВОМ У 
ЕДУКАЦИЈИ И ПРАКТИЧНОЈ ПРИМЕНИ МЕДИЈАЦИЈЕ У МОБИНГУ 
 

• Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић: Професор и предавач на Факултету политичких наука на предмету 
Увод у медијацију на програму Мастер студије социјалног рада. Ауторка је и тренер више акредитованих 
обука код Републичког завода за социјалну заштиту за основну обуку, као и примену медијације у областима 
породичних односа. Ауторка је више научних и стручних радова и публикација из ове области. 

• Вера Деспотовић: Специјалиста медијације и породични психотерапеут. Аутор, реализатор и учесник у 
реализацији бројних међународних, регионалних, националних и локалних стручних скупова и пројеката. 
Аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и стручних радова. 

• Владан Јовановић: Дипломирани правник, специјалиста медијације. Аутор, реализатор и учесник у 
реализацији бројних међународних, регионалних, националних и локалних стручних скупова и пројеката. 
Аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и стручних радова;

Полазници се специјализују и добијају лиценцу медијатора за област злостављања на раду – мобинга. 
Специјализација пружа могућност за самосталан рад  у постојећој радној средини  или на позив других 
привредних субјеката. Полазници стичу довољан број часова за продужење лиценце медијатора;

Коме је намењена?

Запосленима који у својим радним срединама већ раде као лица задужена за заштиту од злостављања, 
медијаторима који су завршили основну обуку и желе да се специјализују за рад код постојећег послодавца или 
самосталан рад. 

Полазницима је обезбеђен радни материјал у електронском облику, са свим неопходним законима 
и прописима. као и уверење о завршеној обуци.

initiator:seminar@slglasnik.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:8e3da4ba14d7d1498f61b846579df786



Попуњену пријаву сачувати и послати на 
e-mail: seminar@slglasnik.com

www.slglasnik.com

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 слањем имејла или поштом, 
минимум два дана пре почетка семинара/обуке.

Центар за едукацију ЈП Службени �ласник

ТЕМЕ ОБУКЕ:

Појам, карактеристике, манифестације, врсте и фазе мобинга.  Закон о спречавању 
злостављања на раду, Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у 
вези с превенцијом и заштитом од злостављања на раду – превенција, препознавање 
и процедуре у случајевима злостављања на раду. Медијација у случајевима мобинга: 
основне карактеристике поступка, циљеви, предности поступка и фазе поступка. Улога 
медијатора у случајевима мобинга Специфичне вештине медијатора за посредовање 
у случајевима мобинга и превенције мобинга. Практичне вежбе – симулација 
медијације у случају мобинга по фазама процеса, и још много тога.

Име и презиме:

Прeдузеће: 

Адреса и ПИБ (ако се пријава води на правно лице):

Контакт (телефон и имејл):

ПРИЈАВА за семинар/обуку:

КОТИЗАЦИЈА: 15.000,00 РСД + ПДВ 20% по учеснику 

Полазницима који су завршили основну обуку за посреднике у Службеном гласнику одобрава се 
попуст од 20% за специјализовану обуку. Попусти се не сабирају.

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