
1.Шта је медијација ? 
 

Медијација је поступак мирног вансудског решавања спорног односа, у којем 
стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ 
једног или више посредника (медијатора) који као треће неутрално и непристрасно 
лице помаже у преговорима чији је циљ постизање заједничког прихватљивог 
споразума о решавању сукоба или спора.  
 
2. Ко је медијатор ? 
 
Медијатор је трећа неутрална особа, која стоји изван и изнад спора и која посредује 
између две стране у циљу решавања њиховог спорног односа. То могу бити судије, 
адвокати и други истакнути стручњаци из различитих области, у зависности од 
врсте спорног односа у коме посредују, ако су уписани у јединствени регистар 
посредника. Стране су слободне да саме изаберу медијатора, а Закон о 
посредовању у решавању спорова предвиђа могућност да медијатор посредовање 
обавља без накнаде. 
 
3. Које су предности медијације у односу на судски поступак ? 
 
Медијација је флексибилнији, бржи и јефтинији поступак за алтернативно 
решавање спорова. Поступак је приватан и поверљив, увек је искључена јавност, а 
сви подаци, предлози и изјаве дате у току медијације, не могу се користити као 
доказ у судском или другом поступку, осим ако се стране другачије не споразумеју. 
У медијацији се не утврђује која страна јесте или није у праву, већ се уз помоћ 
медијатора налази решења које је прихватљиво за обе стране. 
 
4. Када се медијација може применити? 
 
Медијација може бити примењена у било којој фази решавања насталог спора у 
имовинскоправним односима физичких и правних лица, трговинским, управним и 
кривичним стварима, у којима стране могу слободно да располажу својим 
захтевима, и то како пре обраћања супротстављених страна суду, тако и после 
отпочињања поступка пред судом, али само када обе стране то предложе, јер је 
поступак медијације заснован на начелима добровољности, једнакости и 
равноправности. 
 
5. Како се спроводи поступак медијације ? 
 
Поступак се покреће закључењем споразума о приступању медијацији, у коме 
стране слободно уређују међусобна права и обавезе и избор медијатора. Медијација 
се одвија кроз сесије, на којима свака страна износи своје виђење сукоба и 
проблема. Улога медијатора је да утврди интересе и потребе страна, да утврди 
спорна питања и питања око којих постоји сагласност, као и да омогући 
конструктивну комуникацију која би допринела налажењу решења које задовољава 



интересе обеју страна. У сваком тренутку стране могу одустати од медијације и 
свој спор решити судским путем. 
 
6. Како се окончава поступак медијације ? 
 
Уколико стране постигну договор, закључује се Споразум о решавању спора путем 
посредовања, у писаној форми, а потписују га посредник, стране у поступку и 
пуномоћници који присуствују посредовању. Споразум може имати снагу извршне 
исправе ако садржи клаузулу извршности и ако су потписи оверени од стране суда 
или јавног бележника. Уколико стране не постигну сагласност, медијација се може 
окончати одлуком посредника да се поступак обуставља или изјавом једне стране 
да одустаје од даљег спровођења поступка, након чега су стране слободне да свој 
спор решавају судским путем. 
 
7. Зашто се определити за медијацију ? 
 
Зато што медијација нуди решење спорног односа уз уштеду времена и новца, уз 
очување добрих међуљудских односа, стрпљења и енергије. Медијација води ка 
остварењу циља кроз пут који је краћи, једноставнији, мање формалан и јефтинији 
у односу на судски поступак! 
 
 
 
 


