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Сажетак
Ме ди ја ци ја се у си сте му со ци јал не за шти те у Ср би ји зва нич-

но при ме њу је од 2005. год. на кон до но ше ња По ро дич ног за ко на 
(“Слу жбе ни гла сник РС”, број 18/2005 и 72/2011)  ко ји про пи су је 
мо гућ ност ње не при ме не у по ро дич ним спо ро ви ма. Од та да су на-
пра вље не зна чај не си стем ске про ме не, ко је су об у хва ти ле нор ма-
тив не, ор га ни за ци о не и ин сти ту ци о нал не аспек те. Овај си стем ски 
по мак је омо гу ћио уна пре ђе ње ко ри шће ња ме ди ја ци је, као јед ног 
од ал тер на тив них на чи на ре ша ва ња кон фли ка та, у раз ли чи тим 
обла сти ма со ци јал ног ра да. У ра ду су пред ста вље не ка рак те ри сти-
ке нај че шћих од го во ра на кон флик те,  основ не ка рак те ри сти ке и 
до би ти од ме ди ја ци је и основ не обла сти ње не при ме не у со ци јал-
ном ра ду. У дру гом де лу је пред ста вљен си стем ски оквир за раз вој 
ме ди ја ци је у со ци јал ној за шти ти. Упр кос омо гу ће ним за кон ским 
пред у сло ви ма и пре но ше њем до бре прак се раз ви је них зе ма ља, 
прак са ме ди ја ци је ни је у до вољ ној ме ри за жи ве ла. У по је ди ним 
обла сти ма при ме не, то ком по след њих пет го ди на, број ме ди ја ци ја 
је све ма њи, иако су гра ђа ни и да ље ве о ма не за до вољ ни тра ди ци о-
нал ним на чи ни ма ре ша ва ња спо ро ва и ефи ка сно шћу ра да су до ва у 
Ср би ји.  Има ју ћи то у ви ду, циљ овог ра да је да се кроз де фи ни са-
ње основ них прин ци па ме ди ја ци је и са гле да ва њем мо гућ но сти ње-
не при ме не у со ци јал ном ра ду, омо гу ћи ја сни је раз у ме ва ње пред-
но сти ових при сту па ка ко за ко ри сни ке, пред став ни ке ин сти ту ци ја 
си сте ма со ци јал не за шти те ал и дру штво у це ли ни, што мо же би ти 
иза зов за да љи раз вој ме ха ни за ма ал тер на тив ног ре ша ва ња су ко ба. 
Кључ не ре чи: ал тер на тив но ре ша ва ње кон фли ка та, су коб, по сре до ва ње/

ме ди ја ци ја, ме ди ја тор, за ко ни, пра вил ни ци, суд, ди ја лог, 
кул ту ра ми ра.
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УВОД–РАЗЛИЧИТИНАЧИНИ
РЕШАВАЊАКОНФЛИКАТА

Кон флик ти су са став ни део сва ког дру штва и по сто ја ли од 
са мог по чет ка раз во ја ци ви ли за ци је. То ком исто ри је, ме ња ли су 
се на чи ни њи хо вог раз ре ша ва ња, ко ји су углав ном усло вље ни 
кул ту ро ло шким ути ца ји ма и на чи ни ма функ ци о ни са ња од ре ђе не 
дру штве не за јед ни це. У са вре ме ном све ту, нај че шћи при сту пи у 
ре ша ва њу кон фли ка та и од го во ри на по чи ње но кри вич но де ло, су 
тра ди ци о нал ни или ре три бу тив ни и ал тер на тив ни или ре сто ра тив-
ни на чи ни. 

Тра ди ци о нал но, суд ско ре ша ва ње су ко ба, пре сту пе или по-
чи ње но кри вич но де ло по сма тра као по вре ду од ре ђе не нор ме, тј. 
да је кри вич но де ло акт про тив др жа ве, те се кон фликт на стао кри-
вич ним де лом схва та као од нос из ме ђу по је дин ца и др жа ве, у ко ме 
су они су прот ста вље ни (што им пли ци ра кри ви цу на стра ни оног 
ко је по вре ду на нео). Па жња се усме ра ва ка утвр ђи ва њу кри ви це 
ко ја је по чи ње на у про шло сти, а ин тер пер со нал на при ро да кри вич-
ног де ла је при кри ве на1). Из ове пер спек ти ве прав да је пред ста вље-
на као окри вља ва ње и то у про це су ко ји под ра зу ме ва од нос из ме ђу 
др жа ве и оног ко је пре ступ по чи нио. Жр тва је у овом про це су 
мар ги на ли зо ва на, не рет ко је и до дат но тра у ма ти зо ва на уче шћем у 
кри вич но-прав ном по ступ ку, у ко јем је сам по сту пак ис пред са гле-
да ва ња по тре ба оних ко ји су нај ви ше по го ђе ни кри вич ним де лом, 
чи ме се по тен ци ра де струк тив на стра на кон флик та и по ја ча ва не-
тр пе љи вост из ме ђу уче сни ка у про це су2).  На кон флик те се гле да 
као на не што што уз не ми ра ва, пре ти и на ру ша ва ме ђу људ ске од но-
се. Пре ма ми шље њу Ха у ард Зер (Ho ward Ze hr), јед ног од во де ћих 
свет ских ми сли ла ца у овој обла сти, по вре да ту ђих пра ва ства ра 
кри ви цу, а прав да зах те ва да др жа ва од ре ди кри ви цу и  спро ве де 
ка зну – да по чи ни лац до би је оно шта за слу жу је. Фо кус је на ре-
три бу ци ји (ка зни), због че га се ово пра во су ђе че сто на зи ва и „ре-
три бу тив но пра во су ђе“3). Пред став ни ци др жа ве од ре ђу ју кри ви цу 
и ре ак ци ју др жа ве на њу, има ју ћи у ви ду ва же ће про пи се ко је је 
др жа ва од ре ди ла. Циљ овог при сту па је ка жња ва ње по чи ни о ца и/
или од вра ћа ње од кри ми на ла кроз за стра ши ва ње ка зна ма. Др жа ва 
на сту па као за ступ ник ин те ре са оних ко ји су оште ће ни кри вич ним 

1) Zehr, H., RetributiveJustice,RestorativeJustice,NewPerspectivesonCrimeandJustice.
Men no ni te Cen tral Com mit tee on Cri mi nal Ju stie, Elk hart, In di a na, 1985, стр 11 – 19.

2) Ibi dem, стр. 11 – 15
3) Ibi dem, стр. 14 – 17
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де лом и пре у зи ма од го вор ност за ре а го ва ње на по чи ње но кри вич-
но де ло. 

По ре чи ма проф Ко стић, ре три бу тив на прав да се у кри вич-
ном пра во су ђу, усме ра ва  ка то ме да од го во ри ко ји је за кон пре кр-
шен, ко га је пре кр шио и ка ко ка зни ти од го вор ног да би се по сти-
гла спе ци јал на пре вен ци ја4).

Услед ве ли ког не за до вољ ства тра ди ци о нал ним кри вич но-
прав ним си сте мом, пре све га има ју ћи у ви ду че сте ре ци ди ве бив-
ших за тво ре ни ка и не е ко но мич ност за твор ских усло ва, од 1970. 
тих го ди на XX ве ка, по чи њу да се раз ви ја ју ал тер на тив ни про гра-
ми и на чи ни ре ша ва ња су ко ба и кон цепт ре сто ра тив ног при сту па. 

За раз ли ку од тра ди ци о нал них на чи на, ре сто ра тив ни при-
ступ5) са гле да ва ин тер пер со нал ну стра ну по вре де на ста ле по во дом 
од ре ђе ног су ко ба или по чи ње ног кри вич ног де ла што пред ста вља 
но ву па ра диг му у овој обла сти, у ко јој је пре ступ или кри вич но 
де ло акт про тив јед не осо бе или про тив дру штве не за јед ни це. Ово 
ви ђе ње је осно ва тзв. ре сто ра тив не прав де. 

У струч ној ли те ра ту ри се че сто на во ди да је по јам „ре сто ра-
тив на прав да“ пр ви пут упо тре био Al bert En glash 1977. год.6) ка да 
је пред ста вљао три вр сте кри вич но прав ног си сте ма: ре три бу тив-
ну прав ду ко ја се за сни ва на си сте му ка жња ва ња; ди стри бу тив ну 
прав ду ко ја је за сно ва на на те ра пиј ском ра ду са учи ни о цем, и ре-
сто ра тив ну прав ду чи ја је осно ва на кна да или по пра вља ње ште те 
на ста ле кри вич ним де лом тј ре сти ту ци ја.

Пре ма ре чи ма бри тан ског кри ми но ло га То ни ја Мар ша ла 
(Тony Mar shall), „Ре сто ра тив но пра во је про цес у ко јем се све стра-
не укљу че не у од ре ђе ни пре ступ оку пља ју да за јед но на ђу на чин 
ка ко да се но се са по сле ди ца ма пре сту па и ње го вим им пли ка ци ја-
ма у бу дућ но сти“7). Овај при ступ пред ста вља кон струк тив ни ји од-
го вор на кри ми на ли тет у од но су на тра ди ци о нал не при сту пе, јер 
је окре нут ка бу дућ но сти и на овај на чин де лу је на узро ке а не на 
по сле ди це (иако је по вод за ре а го ва њем по чи ње но де ло). На су ко-
бе се гле да као на не што што је не из бе жно и ре ал но, да ни ко не ма 

4) Ko stić, M. “Us po sta vlja nje stan dar da za re sto ra tiv nu prav du”, Te mi da, br. 1, Be o grad, 2007, 
str. 5-14

5) Хрн чић, Ј. Мо де ли и прак са ре сто ра тив ног пра во су ђа; у  Џа мо ња Т.., Же га рац, Н. (Ур), 
Ме ди ја ци ја- кон цеп ти и кон тек сти, Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги ју, Бе о град, 2006, 
стр. 130-141

6) Пре ма Van Ness, D., Strong, K. () Re sto ring Ju sti ce. Cin cin na ti, OH: An der son Pu blis hing 
Co, 2002, стр 27. 

7) Mar shall, Т. (1996), po Van Ness, D. W., Strong, K. H.  RestoringJustice. An der son Pu blis-
hing Co., Cin cin na ti, 1997, str. 5.
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мо но пол на  исти ну, да су стра не у су ко би ма са рад ни ци, да је ва-
жан про цес, да сви по бе ђу ју, да су сви уче сни ци ак тив ни и да де ле 
од го вор ност за су коб, а да моћ ни је те ма или пи та ње. 

Мар шал де фи ни ше ре сто ра тив ну прав ду као “про цес у ко-
ме се све стра не укљу че не у од ре ђе ни пре ступ ску пе да за јед но 
на ђу на чин ка ко да се но се са по сле ди ца ма пре сту па и ње го вим 
им пли ка ци ја ма у бу дућ но сти“8). Ха у ард Зер ис ти че да је ре то ра тив-
ни при ступ за сно ван на раз у ме ва њу пре сту па као по вре де љу ди и 
ме ђу људ ских од но са, да по вре да ства ра оба ве зу, а да је цен трал на 
оба ве за да се ства ри по но во ис прав но по ста ве9).

Нај зна чај ни ју раз ли ку из ме ђу ре три бу тив ног и ре сто ра тив-
ног при сту па чи не основ ни прин ци пи на ко ји ма је за сно ван кон-
цепт ре сто ра тив не прав де а то су пре све га ак тив но уче шће свих 
ко ји има ју ве зе са са мим де лом, по пра вља ње ште те про у зро ко ва не 
кри вич ним де лом и ре ин те гра ци ја и по чи ни о ца и жр тве. 

Ал тер на тив ни при сту пи кон флик ти ма, су прот но суд ским по-
ступ ци ма, под сти чу да уче сни ци у кон флик ти ма за ме не су прот ста-
вље не по зи ци је кон струк тив ним ди ја ло гом, а да моћ оног ко ји до-
но си од лу ку, за ме не сло бод ном во љом и за јед нич ким до го во ром. 
На овај на чин, стра не у су¬ко бу по ста ју су бјек ти, од но сно, ком-
пе тент ни и од го вор ни кре а то ри соп стве не суд би не, а не па сив ни 
при ма о ци не чи је пре су де или ар би тра же10).

Ме ди ја ци ја је је дан од ал тер на тив них на чи на ре ша ва ња су-
ко ба и пред ста вља је дан од мо де ла ре сто ра тив них при сту па кон-
флик ти ма11). Ал тер на тив но ре ша ва ње су ко ба пред ста вља ал тер на-
ти ву кла сич ном, суд ском ре ша ва њу спо ро ва. За раз ли ку од суд ског 
по ступ ка, где од лу ку до но си су ди ја на осно ву утвр ђе них чи ње ни-
ца, при ме њу ју ћи од ре ђе не за кон ске про пи се, код ал тер на тив них 
на чи на ре ша ва ња спо ро ва од лу ка је ре зул тат до го во ра са мих уче-
сни ка у спо ру12). 

8) Mar shall, Т. , po Van Ness, D. W., Strong, K. H. (1997), RestoringJustice. An der son Pu blis-
hing Co., Cin cin na ti, 1996, str. 5.

9) Ze hr, Ho ward , TheLitlleBookofRestorativeJustice, In ter co ur se, USA, 2002

10) Мр ше, С., Џа мо ња, Т.  По сре до ва ње/ме ди ја ци ја као на чин ре ша ва ња су ко ба у Ме ди ја-
ци ја- кон це при и кон тек сти, Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги ју, Бе о град, 2006, стр 9 - 31

11) Fri day, P. ”Re sto ra ti ve Ju sti ce: The Im pact on Cri me”, рад пре зен то ван на XI Ме ђу на род-
ном сим по зи ју му,  Newhorisons in victimology,  13.-18. jul 2003. go di ne, Stel len bosch, 
So uth Afri ca

12) Пе тру шић, Н.: Ал тер на тив но ре ша ва ње су ко ба,  у Ћук, Ц., Д. (ур.), При руч ник за при-
ме ну ме ди ја ци је у окви ру слу жбе по ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти,  Бе о град, 
2014, стр 9 – 15.
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Ме ди ја ци ја као ал тер на тив ни на чи на ре ша ва ња су ко ба по чео 
је да се раз ви ја у окви ру си сте ма пра во су ђа, углав ном као од го вор 
на по раст ма ло лет нич ке де лин квен ци је и не е фи ка сност пра во суд-
ног си сте ма. То ком вре ме на се про ши рио и на мно ге дру ге обла сти 
дру штве ног жи во та и да нас се при ме њу ју и у окви ру шко ла, со ци-
јал не за шти те,  у ло кал ној за јед ни ци, обла сти за шти те од по тен ци-
јал не дис кри ми на ци је и сл. 

1.МЕДИЈАЦИЈА–ПОЈМОВНООДРЕЂЕЊЕ,
ОСНОВНЕКАРАКТЕРИСТИКЕ

ИДОБИТИПОСТУПКА

Ме ди ја ци ја се од 60. Тих год XX ве ка раз ви ја ла у раз ли чи тим 
обла сти ма, па се и са мо пој мов но од ре ђе ње раз ли ку је у за ви сно сти 
од вр сте под руч ја ње не при ме не. У по ку ша ју што пре ци зни јег са-
гле да ва ња до би ти од по ступ ка ме ди ја ци је,  на по чет ку ћу на ве сти 
не ке од нај че шће ци ти ра них де фи ни ци ја ка ко би се по ја сни ло са мо 
пој мов но  од ре ђе ње овог ме то да у ре ша ва њу кон фли ка та.

Нај че шће ци ти ра на де фи ни ци ја је она ко ју је дао Кри сто фер 
Мур, је дан од нај зна чај ни јих ауто ра у овој обла сти „по сре до ва ње/
ме ди ја ци ја је ин тер ве ни са ње у су ко бу или пре го ва ра њу пре ко при-
хва тљи ве, не при стра сне и не у трал не тре ће стра не ко ја не ма ауто-
ри та тив ну моћ до но ше ња од лу ке, већ по ма же стра на ма у су ко бу да 
сво јом во љом по стиг ну вла сти ти, обо стра но при хва тљив спо ра зум 
о пред ме ту су ко ба“13) 

Ме ди ја ци ја или по сре до ва ње је, пре ма ак ту ел ном За ко ну о 
по сре до ва њу, сва ки по сту пак, без об зи ра на ње гов на зив, у ко јем 
стра не же ле да спор ни од нос ре ше мир ним пу тем уз по моћ јед ног 
или ви ше по сред ни ка – ме ди ја то ра/ки ко ји/е стра на ма по ма жу да 
по стиг ну спо ра зум14)  .

Под ме ди ја ци јом се под ра зу ме ва и во ђе но, струк ту ри са но 
пре го ва ра ње стра на у су ко бу, уз ко ри шће ње тре ће, не у трал не стра-
не – ме ди ја то ра. У овом про це су, тре ћа не у трал на стра на по ма же 
стра на ма у кон флик ту да до ђу до ре ше ња свог кон флик та, чи ме се 
кон фликт вра ћа они ма ко ји су у ње му, не  на ме ће се ре ше ње, већ се 
по ма же стра на ма у кон флик ту да са ме до ђу до обо стра но при хва-
тљи вих ре ше ња.

13) Mo o re, C. W., The me di a tion Pro cess, Prac ti cal Stra te gi es for Re sol ving Con flict. San Fe an-
ci sco: Jos sey-Boss, 1986, стр 14.

14)  „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, број 18/2005



СПМброј4/2014,годинаXXI,свеска46. стр.49-68.

54

Основ на свр ха по сре до ва ња је сте, да омо гу ћи стра на ма у су-
ко бу да про ши ре соп стве не ком пе тен ци је, из гра де са рад њу и по-
стиг ну „на по тре ба ма/ин те ре си ма ба зи ран“ до го вор/спо ра зум, ко ји 
је при хва тљив за све, те та ко трај но раз ре ше су коб очу вав ши до бре 
ме ђу соб не од но се15).

Ме ди ја ци ја је про цес у ко јем не при стра сно трећ́е ли це олак-
ша ва ко му ни ка ци ју и пре го во ре и про мо ви ше до бро вољ но до но-
ше ње од лу ка стра на у спо ру16).  

Ме ди ја ци ја је не фор мал ни про цес у ко јем не при стра сно тре-
ће ли це по ма же они ма ко ји су укљу че ни у про цес да ре ше спор и 
усме ра ва про цес али не на ме ће ре ше ње17).

Про цес у ко ме не у трал на стра на, ин тер ве ни шу ћи по ма же 
две ма или ви ше стра на ко је пре го ва ра ју, да иден ти фи ку ју зна чај на 
пи та ња, раз ви ја ју бо ље раз у ме ва ње њи хо ве си ту а ци је, на осно ву 
че га се лак ше до ла зи до уза јам но при хва тљи вих  пред ло га за ре ша-
ва ње тих спор них пи та ња18) .

Из го ре из не тих де фи ни ци ја уоча ва ју се не ке основ не ка рак-
те ри сти ка ме ди ја ци је19):

Једнакостиравноправностстранаумедијацији. Ус по ста-
вља ње ове рав но те же је нео п ход но ка ко би се ство ри ли усло ви за 
по сти за ње обо стра но при хва тљи вог раз ре ше ња су ко ба.

Непристрасностинеутралност  су основ не ка рак те ри сти-
ке по ступ ка ме ди ја ци је. Не при стра сност се од но си на став ме ди ја-
то ра ко јим не да је пред ност би ло ко јој стра ни. Не у трал ност зна чи 
да ме ди ја тор не ма свој скри ве ни ин те рес у од но су на пред мет спо-
ра и не оче ку је ди рект ну до бит од јед не стра не у спо ру. Не у трал-
ност не зна чи да ме ди ја тор не ма лич не ста во ве и ми шље ње у по-
гле ду спо ра, већ то оба ве зу је ме ди ја то ра да их не на ме ће стра на ма 
у по ступ ку. Та ко ђе, ме ди ја тор не мо же би ти вред но сно не у тра лан, 
у не кој си ту а ци ји у ко јој би се са чи нио спо ра зум ко ји је у су прот-
но сти са за кон ским про пи си ма или на ру ша ва не чи ју без бед ност 

15) По па дић, Д., Плут, Д., Ко вач-Це ро вић, Т.  Увод при ре ђи ва ча. У: По па дић, Д., Плут, Д., 
Ко вач-Це ро вић, Т. (ур.), Со ци јал ни кон флик ти. Ка рак те ри сти ке и на чин ре ша ва ња. Гру-
па МОСТ, Цен тар за ан ти рат ну ак ци ју,  Бе о град, 1996, стр. 9-52.

16) Mo del stan dards of con duct for me di a tors, Pre am ble (2005), availableathttp: //www.aba net.
org/dis pu te/do cu ments/mo del_stan dards_con duct_april, 2007, стр 2. 

17) Ri skin , L и. Welsh, A. What’s It All Abo ut?: Pro blem-De fi ni tion in Me di a tion, 15 Dis pu te 
re so lu tion ma ga zi ne, sum mer 2009 at 19-22

18) Al fi ni,  J. Me di a tion as a Cal ling: Ad dres sing the Di scon nect Bet we en Me di a tion Et hics and 
the Prac ti ces of Lawyer Me di a tors, 2008, 49 S. Tex. L. Rev. 829 

19) Пре у зе то и адап ти ра но из Ћук, Ц., Д. (ур.), При руч ник за при ме ну ме ди ја ци је у окви ру 
слу жбе по ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти,  Бе о град, 2014, стр 28 -30
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или ин те ре се не ке стра не ко је се спо ра зум ти че (нпр. у од но су на 
до бро бит де це). 

Добровољност

Уче сни ци у кон флик ту сло бод но од лу чу ју да уче ству ју у 
про це су и са чи ња ва ју   спо ра зум ко ји им од го ва ра. Чак и ка да су  
при хва ти ле ме ди ја ци ју, стра не мо гу од у ста ти од ње то ком чи та вог 
по ступ ка и не ма ју ни ка квих по сле ди ца уко ли ко од у ста ну од ме ди-
ја ци је.

До бро вољ ност се од но си и на из бор ме ди ја то ра. Стра не ко је 
при хва те ме ди ја ци ју, мо гу од би ти да при хва те кон крет ног ме ди-
ја то ра и тра жи ти да дру ги ме ди ја тор бу де ан га жо ван на њи хо вом 
слу ча ју. Овај прин цип се од но си и на ме ди ја то ра ко ји та ко ђе мо же 
да од би је да по сре ду је или да од у ста не од да љег по ступ ка, ако про-
це ни да на ста вак ни је це лис хо дан. При ли ком од у ста ја ње од да љег 
по ступ ка, ме ди ја тор тре ба да са оп шти раз ло ге свог од у ста ја ња и да 
омо гу ћи стра на ма дру гог рас по ло жи вог ме ди ја то ра. 

Трећастрананемамоћда
ауторитативнодоносиодлуке

Ме ди ја тор во ди про цес и омо гу ћа ва ко му ни ка ци ју из ме ђу 
су прот ста вље них стра на и ко ри сти свој струч ни ауто ри тет и спо-
соб ност да омо гу ћи стра на ма у су ко бу да по стиг ну до го вор ко ји се 
за сни ва на њи хо вим по тре ба ма и/или ин те ре си ма. У ме ди ја ци ји је 
стра на ма омо гу ће но да до ђу до вла сти тог ре ше ња, што раз ли ку је 
ме ди ја то ра од су ди је или ар би тра ко ји су сво јим за кон ским овла-
шће њи ма од ре ђе ни да од лу чу ју о спо ру уме сто стра на у су ко бу  

Неформалност

У од но су на суд ски по сту пак ко ји је фор ма лан и у ко јем се 
при ме њу ју од ре ђе на про це сна пра ви ла про пи са на за ко ном, у ме-
ди ја ци ји се уче сни ци са ме ди ја то ром до го ва ра ју о од ре ђе ним пра-
ви ли ма, на чи ну и вре ме ну ра да. У про це су ме ди ја ци је не ма ни 
фор мал но сти по пут за пи сни ка, под не са ка и слич но. 

Поверљивостиприватност

У ме ди ја ци ји се сма тра ју по вер љи вим све ин фор ма ци је до 
ко јих се до ђе то ком пре го ва ра ња. Са др жа ји то ком медијациjе се 
не мо гу као до ка зи ко ри сти ти у дру гим по ступ ци ма, укљу чу ју ћи и 
суд ске по ступ ке. Овај прин цип се од но си и на стра не у спо ру и на 
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ме ди ја то ре. Од прин ци па по вер љи во сти по сто је из у зе ци. Прин цип 
по вер љи во сти се не мо же га ран то ва ти у си ту а ци ја ма ка да ме ди-
ја тор то ком ме ди ја ци је са зна да је из вр ше но кри вич но де ло ко је 
се го ни по слу жбе ној ду жно сти, као и у слу ча ју на си ља и не чи-
је угро же не без бед но сти. Та да је ме ди ја тор ду жан да од сту пи од 
прин ци па по вер љи во сти и о то ме тре ба на по чет ку ме ди ја ци је да 
упо зна стра не. 

Ме ди ја ци ја је при ва тан про цес, за тво рен за јав ност. Овај 
прин цип има сво је из у зет ке уко ли ко је не ка вр ста по сре до ва ња, 
чи ји је пред мет спо ра од јав ног ин те ре са, као што су еко ло шки 
спо ро ви или ет нич ки кон флик ти мо гу би ти де ли мич но или скроз 
отво ре ни за јав ност. 

Хитност

Ме ди ја ци ја је по сту пак ко ји се од ви ја у нај кра ћем ро ку, а да 
се то не од ра жа ва на ква ли тет са мог про це са. У слу ча је ви ма ка да 
је у пи та њу суд ски анек си ра на ме ди ја ци ја, За ко ном о по сре до ва-
њу – ме ди ја ци ји  про пи са но је да по сту пак по сре до ва ња мо же да 
тра је 30 да на, али да суд или дру ги ор ган мо же да про ду жи вре ме 
тра ја ња по ступ ка по сре до ва ња из оправ да них раз ло га, на зах тев 
по сред ни ка или стра на.

До би ти од ме ди ја ци је за уче сни ке у по ступ ку су ви ше стру-
ке. Нај че шће ис ти ца не су:

Пунаконтроластранаусукобу

Сви уче сни ци то ком по ступ ка ме ди ја ци је за др жа ва ју пу ну 
кон тро лу над про це сом и ис хо ди ма пре го ва ра ња. Спо ра зум се по-
сти же тек ка да су уче сни ци пот пу но си гур ни да од го ва ра њи хо вим 
ин те ре си ма.

Поверљивостиприватностпоступка

Ме ди ја ци ја се спро во ди у при ват но сти, а уче сни ци ма се 
обез бе ђу је по вер љи вост (тај ност) из не тих при ват них ин фор ма ци-
ја, осим оних ко је ни су у су прот но сти са за ко ном и оп ште при хва-
ће ним јав ним ин те ре си ма.

Унапређењедобрихмеђуљудскиходноса

Ме ди ја ци јом се и уна пре ђу ју до бри ме ђу људ ски од но си, тј 
уче сни ци ма се по ма же да олак ша ју и по бољ ша ју ко му ни ка ци ју у 
бу дућ но сти. Ве о ма че сто су ко бље не стра не у кон флик ту има ју по-
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тре бу да са чу ва ју од нос и ко му ни ка ци ју ка ко би у бу дућ но сти мо-
гли на ста ви ти са рад њу. На тај на чин ме ди ја ци ја има и пре вен тив ну 
уло гу у ства ра њу но вих су ко ба.

Споразумодговарасвимучесницима

По стиг ну ти спо ра зум тре ба да од го ва ра спе ци фич ним по-
тре ба ма и/или ин те ре си ма су ко бље них стра на и да сви уче сни ци 
осе ћа ју да је спо ра зум фер. Та кав спо ра зум омо гу ћа ва одр жи вост и 
осе ћај да су њи хо ве по тре бе за до во ље не, а из ве сне бри ге от кло ње-
не и да је до го вор у скла ду са њи хо вим уве ре њи ма и  вред но сти ма. 

Прилагођеностиуштедавремена

Од уче сни ка ме ди ја ци је за ви си ко ли ко ће по сту пак тра ја ти и 
ко јом ће се ди на ми ком од ви ја ти. Ме ди ја ци ја зна чај но ште ди вре-
ме јер се кроз из гра ђи ва ње са рад ње из ме ђу уче сни ка бр же по сти-
же раз у ме ва ње раз ли чи тих ин те ре са и по тре ба, на осно ву ко јих се 
он да лак ше и до ла зи до при хва тљи вих ре ше ња за све уче сни ке. 
Про сеч на ду жи на тра ја ња ме ди ја ци је је из ме ђу три и пет су сре та.

Финансијскадобит

Уче сни ци ме ди ја ци је оства ру ју и уште ду нов ца, јер се пре-
го ва ра ју ди рект но, чи ме се из бе га ва суд ска про це ду ра и ан га жо ва-
ње прав них за ступ ни ка. 

Преноспозитивногискустваса
медијацијенасличнеситуације

На кон ис ку ства у про це су ме ди ја ци је уче сни ци мо гу ко ри-
сти ти на у че ни на чин пре го ва ра ња у бу дућ но сти, у но ше њу са слич-
ним про бле ми ма и у дру гим си ту а ци ја ма. На тај на чин се оства ру је 
тран сфор ма тив на и еду ка тив на уло га ме ди ја ци је20). 

2.ОБЛАСТИПРИМЕНЕМЕДИЈАЦИЈЕ

Си стем ски оквир за раз вој ме ди ја ци је у со ци јал ној за шти-
ти је обез бе ђен на сле де ћим ни во и ма: (1) у од но су на ко ри шће ње 
ме ди ја ци је као ме то да за ре ша ва ње кон фли ка та ме ђу гра ђа ни ма – 
ко ри сни ци ма со ци јал не и по ро дич но прав не за шти те; (2) у раз ли-

20)  Џа мо ња-Иг ња то вић, Т.,  Же га рац, Н.: Ме ди ја ци ја у си сте му со ци јал не за шти-
те, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Го ди шњак, 2007,  стр 400 - 412
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чи тим ре ла ци ја ма  у ко ји ма мо гу би ти струч ни рад ни ци са ко ри-
сни ци ма и ин сти ту ци ја ма у обла сти со ци јал не за шти те21) 

2.1.Медијацијакаометодзарешавање
конфликатамеђуграђанима

Ме ди ја ци ја се у ре ша ва њу кон фли ка та ме ђу гра ђа ни манај-
че шћепри ме њу је у сле де ћим обла сти ма ра да: (1) по ро дич ним спо-
ро ви ма, (2) у ра ду са ма ло лет ним по чи ни о ци ма кри вич них де ла 
(по сре до ва ње из ме ђу жр тве и ма ло лет них пре ступ ни ка), (3) у кон-
флик ти ма ме ђу мла ди ма, (4) у слу ча је ви ма дис кри ми на ци је, (5) у 
кон флик ти ма у за јед ни ци

У со ци јал ном ра ду ме ди ја ци ја је нај ра зви је ни ја и нај при ме-
њи ва ни ја у обла сти по ро дич них спо ро ва и у ра ду са ма ло лет ним 
по чи ни о ци ма кри вич них де ла. Из тог раз ло га ћу ма ло де таљ ни је 
пред ста ви ти спе ци фич но сти ових вр ста ме ди ја ци је.

Медијацијаупородичнимспоровима

По ро дич на ме ди ја ци ја пред ста вља об лик ин тер ве ни са ња у 
раз ре ша ва њу кон флик та у сфе ри парт нер ских и по ро дич них од но-
са. Овај об лик ин тер ве ни са ња об у хва та раз ли чи те вр сте кон фли-
ка та и ме ди ја ци ју је мо гу ће при ме ни ти у не ким од сле де ћих си ту-
а ци ја: (1) При ли ком раз во да бра ка и пост-раз вод них спо ро ва; (2) 
по пре стан ку за јед ни це жи во та брач них и ван брач них су пру жни ка 
(ро ди те ља де це), пре по кре та ња бра ко ра звод ног по ступ ка и спо ро-
ви ма из ме ђу су пру жни ка, ко ји се од но се на де те и вр ше ње ро ди-
тељ ског пра ва, као и у се кун дар ним спо ро ви ма из ме ђу ро ди те ља 
и де це; (3) у кон флик ти ма у ве зи са на чи ном вр ше ња ро ди тељ ског 
пра ва (нпр. не ре гу ли са но пи та ње кон так ти ра ња де це и ро ди те ља 
са ко јим не жи ве); (4) у кон флик ти ма у по ро ди ци или при ли ком 
при ме не не ке ме ре, об ли ка за шти те или услу ге (нпр. у ре ла ци ја ма: 
ро ди тељ – де те; ро ди тељ- ста ра тељ; ро ди тељ-хра ни тељ, хра ни тељ-
де те; ста ра тељ-шти ће ник и др.); (5) као на чин ре ша ва ња про бле-
ма у су ко би ма из ме ђу од ра слих или оста ре лих чла но ва про ши ре не 
по ро ди це, од ра сле де це ме ђу соб но, при ли ком ус по ста вља ња ве за 
са би о ло шким ро ди те љи ма или би ло ко ји не ки дру ги су коб из ме ђу 
чла но ва по ро ди це/срод ни ка.

По ро дич на ме ди ја ци ја пред ста вља је дан од нај при мен љи ви-
јих об ли ка ме ди ја ци је и код нас и у све ту. Овај об лик ме ди ја ци је се 

21) Де спо то вић Ста на ре вић, В.,  Јо ва но вић, В.: Ак тив но сти Асо ци ја ци је ме ди ја то ра Ср би је 
у функ ци ји уна пре ђе ња ме ди ја ци је у со ци јал ној за шти ти  у Не дић, Б., То скић, А. (Ур), 
При ме на ме ди ја ци је у Ср би ји – до стиг ну ћа и иза зо ви, Парт не ри за де мо крат ске про ме-
не, 2012, стр 27 -31.
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при ме њу је у спо ро ви ма ко ји на ста ју из ме ђу чла но ва по ро ди це, ко-
ји су због њи хо вих лич них од но са, че сто пра ће ни ја ким емо ци ја ма 
ко је оте жа ва њу пре го ва ра ње. Спро ве ден је ве ли ки број ис тра жи-
ва ња а и прак са ука зу је на то да су чла но ви по ро ди це че сто ве о ма 
пре пла вље ни сво јим ја ким емо ци ја ма (услед по сто је ћег кон флик-
та) и услед то га у не мо гућ но сти да са гле да ју по сле ди це њи хо вог 
ак ту ел ног од но са на дру ге чла но ве, нпр на де цу или на да ље пре го-
во ре. Због на ве де них спе ци фич но сти, при сту пи ко ји пред ста вља ју 
ал тер на ти ву кла сич ном суд ском по ступ ку, као што је по ро дич на 
ме ди ја ци ја мно го је при ме ре ни ји на чин из ла же ња у су срет ова ко 
сло же ним по тре ба ма свих чла но ва по ро ди це. Ис та кла бих овом 
при ли ком глав не пред но сти ове вр сте ме ди ја ци је, пра ве ћи раз ли ку 
у од но су на кла сич не суд ске по ступ ке. Ме ди ја ци ја је про цес у ко-
јем чла но ви по ро ди це  за др жа ва ју пу ну кон тро лу над до но ше њем 
од лу ка, при ступ је усме рен ка бу дућ но сти, при ва тан је и по вер љив, 
по сто ји ви со ка пар ти ци па ци ја свих чла но ва по ро ди це, не тра је ду-
го и еко но ми чан је, пре го ва ра ње је за сно ва но на ин те ре си ма, а не 
на пра ву а ме тод раз ре ша ва ња се за сни ва на са рад њи22).

Медијацијаизмеђумалолетнихпреступникаижртве
Ме ди ја ци ја у ра ду са ма ло лет ним по чи ни о ци ма кри вич них 

де ла уво ди пот пу но дру га чи ји  при ступ у од но ше ну ка свим уче-
сни ци ма у по ступ ку. За раз ли ку од кри вич но-прав ног по ступ ка у 
ко јем уче сни ци су ко ба не ус по ста вља ју ди ја лог, жр тва ма ло лет-
ног по чи ни о ца има мар ги на ли зо ва ну уло гу (има мо гућ ност са мо 
да по диг не при ват ну ту жбу), а ту жи ла штво и су до ви, као др жав не 
ин сти ту ци је, до но се од лу ке о санк ци ја ма. Раз ви ја ње мо де ла по рав-
на ња са оште ће ним обез бе ђу је бо ље ува жа ва ње по тре ба жр тве и 
ње но ак тив но уче шће у ре ша ва њу про бле ма. Ди ја лог са по чи ни-
о цем мо же омо гу ћи ти да жр тва упо зна ма ло лет ног пре ступ ни ка 
са по сле ди ца ма ње го вог де ла, да се раз ре ши би ло ка кав по сто је ћи 
су коб, да се сти му ли ше аде кват на на док на да ште те од стра не по-
чи ни о ца, и да на тај на чин по чи ни лац пре у зме од го вор ност за сво је 
по на ша ње а жр тва да се ре ха би ли ту је23).

Ме ди ја ци ја од 2006. год. по чи ње да се при ме њу је у Ср би ји 
у раз ли чи тим фа за ма суд ског по ступ ка у ко ме те жи на кри вич ног 
де ла ни је основ ни кри те ри јум, већ зна чај ре ла ци ја стра на у су ко бу, 

22) Ви ди Де спо то вић Ста на ре вић, В.: ме ди ја ци ја у слу ча је ви ма раз во да/раз два ја ња у Џа мо-
ња Т., (Ур), Ме ди ја ци ја – прин ци пи, про цес, при ме на, Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги-
ју, Бе о град, 2014.

23) Ви ди Де спо то вић, В., Ма ле тић, Н., До са да шња прак са у при ме ни вас пит них на ло га у 
Град ском цен тру за со ци јал ни рад у бе о гра ду, Збор ник ра до ва – Ок то бар ски су сре ти у 
со ци јал ној за шти ти у Ни шу, Асо ци ја ци ја цен та ра за со ци јал ни рад, 2011.
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као и за до во ље ње дру гих по тре ба ко је не мо гу да се ис по шту ју суд-
ском про це ду ром. При то ме, про це су и ра ње са мог кри вич ног де ла 
не ис кљу чу је мо гућ ност при ме не ме ди ја ци је. Да кле, при ме на оба 
прин ци па, и ре сто ра тив ног и ре тру бу тив ног пра во су ђа, мо же на 
пот пу ни ји на чин да за до во љи по тре бе свих уче сни ка24) 

До са да шња прак са по ка зу је да су се ме ди ја ци је у ра ду са ма-
ло лет ним по чи ни о ци ма кри вич них де ла углав ном при ме њи ва ле у 
слу ча је ви ма вр шњач ког на си ља, тј. при ли ком на но ше ња те ле сних 
по вре да у ко ји ма су не рет ко уче сни ци би ли у уло зи и оште ће ног и 
по чи ни о ца, као и де ла кра ђа, где су жр тве би ли та ко ђе вр шња ци. 
У по ме ну тим зах те ви ма, вас пит ни на лог је углав ном био успе шно 
спро во ђен. У слу ча је ви ма где је би ло при сут но вр шњач ко на си-
ље, у ме ди ја ци ји је омо гу ћа ва на ди рект на ко му ни ка ци ја, по сти за-
но раз у ме ва ње си ту а ци је из ме ђу по чи ни те ља и жр тве, пре у зи ма ње 
од го вор но сти по чи ни те ља за учи ње но де ло и нај че шће је за вр ша-
ва на уза јам ним из ви ње њем, о че му је ме ди ја тор до ста вљао из ве-
штај Ту жи ла штву. Ти ме се рад окон ча вао. У слу ча је ви ма кра ђе, 
са чи ња ва ни су ме ди ја циј ски спо ра зу ми, у ко ји ма је ма ло лет ни по-
чи ни тељ де ли мич но уче ство вао у на док на ди ште те, али је до дат но 
ме ди ја тор био ан га жо ван у ра ду са ро ди те љи ма ме ђу ко ји ма је са-
чи ња ван спо ра зум о на док на ди ште те оште ће ној стра ни, о че му је 
Ту жи ла штво би ло оба ве шта ва но. По по сто је ћој про це ду ри, Ор ган 
ста ра тељ ства је био за ду жен за пра ће ње ре а ли за ци је спо ра зу ма а 
и за из ве шта ва ње Ту жи ла штву. Ове по сло ве је оба вљао ме ди ја тор. 

Не по сред на ис ку ства по ка зу ју да је у до са да шњем ра ду при-
ме на овог вас пит ног на ло га има ла ви ше стру ки зна чај, ка ко за ма-
ло лет ни ке та ко и за њи хо ве по ро ди це. 

У слу ча је ви ма где је би ло при сут но вр шњач ко на си ље (си-
ту а ци је ко је но се ри зик за вр ше ње но вих де ла), ме ди ја ци ја је до-
при не ла раз ре ше њу са мог кон флик та и сма ње њу ри зи ка за ње го во 
по на вља ње и про ду бљи ва ње. 

У слу ча је ви ма де ла кра ђа, нај зна чај ни је до би ти су би ле  бо-
ље са гле да ва ње про блем ске си ту а ци је, пре у зи ма ње од го вор но сти 
за по чи ње но де ло и су о ча ва ње са по сле ди ца ма оште ће не стра не. 
До бит је и мо гућ ност да се ште та на док на ди пра вље њем до го во ра 
у окви ру по ступ ка и да се из бег ну суд ски по ступ ци25).

24) Ibi dem

25)  Ibi dem
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2.2.Медијацијаурешавањуконфликатаизмеђу
стручнихрадника,стручнихрадникаикорисника

уобластисоцијалнезаштите
За ко ном о со ци јал ној за шти ти осно ва на је Ко мо ра со ци јал-

не за шти те.  Пре ма ста ту ту ове ор га ни за ци је, струч ни са вет (као 
по себ но струч но те ло) је за ду жен и за по сло ве ор га ни зо ва ња спро-
во ђе ња ал тер на тив ног ре ша ва ња спо ро ва пу тем ме ди ја ци је. Пред-
ви ђе но је да се у окви ру Ко мо ре со ци јал не за шти те фор ми ра ли ста 
ме ди ја то ра, на ко ју би се мо гли при ја ви ти сви они ко ји ис пу ња ва ју 
усло ве и по За ко ну о по сре до ва њу26)  и ко ји ис пу ња ва ју усло ве за 
до би ја ње ли цен це за пру жа ње ме ди ја ци је у со ци јал ној за шти ти.  
Струч ни са вет би тре ба ло да омо гу ћи спро во ђе ње ал тер на тив ног 
ре ша ва ња спо ро ва пу тем ме ди ја ци је у раз ли чи тим ре ла ци ја ма  у 
ко ји ма мо гу би ти струч ни рад ни ци са ко ри сни ци ма и ин сти ту ци ја-
ма у обла сти со ци јал не за шти те: из ме ђу чла но ва Ко мо ре, чла на Ко-
мо ре и ко ри сни ка услу га со ци јал не за шти те, чла на Ко мо ре и ор га-
ни за ци је ко ја пру жа услу ге со ци јал не за шти те, као и чла на Ко мо ре 
и ор га на од но сно те ла Ко мо ре. Овај на чин ре ша ва ња кон фли ка та, 
у по ме ну тим ре ла ци ја ма, мо гао би у зна чај ној ме ри да до при не се 
отва ра њу пу те ва за кон струк тив но ре ша ва ње спо ро ва, пре ве ни ра-
њу про ду бљи ва ња од ре ђе них кон фли ка та и ти ме омо гу ћи бо љу са-
рад њу из ме ђу ко ле га – са рад ни ка, раз вој кул ту ре ди ја ло га и бо ље 
ме ђу људ ске од но се.   

3.ЗАКОНСКАРЕГУЛАТИВАКАООСНОВ
ЗАРАЗВОЈМЕДИЈАЦИЈЕУСОЦИЈАЛНОМРАДУ

Законикојиуређујуближеодређенеобласти

Ме ди ја ци ја се при ме њу је у си сте му со ци јал не за шти те од 
до но ше ња По ро дич ног за ко на27) . Пре ма овом за ко ну, по ро дич на 
ме ди ја ци ја се спро во ди у брач ним спо ро ви ма (спо ро ви ма за по-
ни штај и раз вод бра ка), с тим што за кон не ис кљу чу је спро во ђе ње 
ме ди ја ци је у дру гим по ро дич ним од но си ма, иако их екс пли цит но 
не спо ми ње. Пре ма од ред ба ма По ро дич ног за ко на, суд ће на пред-
лог су пру жни ка, или уз њи хо ву са гла сност, по ве ри ти по сре до ва ње 
над ле жном ор га ну ста ра тељ ства, брач ном или по ро дич ном са ве-
то ва ли шту – чи ме је ство ре на мо гућ ност за при ме ну по ро дич не 
ме ди ја ци је у цен три ма за со ци јал ни рад од но сно са ве то ва ли шти ма 

26)  Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/2005
27)  Слу жбе ни гла сник РС, број 18/2005 и 72/2011
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за брак и по ро ди цу, ко ја се вр ло че сто на ла зе при цен три ма за со-
ци јал ни рад.

Но вим По ро дич ним за ко ном Ср би је у наш прав ни си стем 
уве ден је ин сти тут на год бе. За кон упо тре бља ва тер мин „на год ба“ 
ма да се из за кон ског об ја шње ња са мог про це са ви ди да је у пи та њу 
по сту пак ме ди ја ци је. За кон о по сре до ва њу – ме ди ја ци ји са др жи 
оп шта пра ви ла и на че ла по ступ ка ме ди ја ци је, а од ред бе По ро дич-
ног за ко на са мо упот пу њу ју од ред бе овог за ко на ка да је у пи та њу 
по сту пак ме ди ја ци је у по ро дич но-прав ним од но си ма28).

По ро дич ни за кон по пр ви пут омо гу ћа ва су пру жни ци ма ко-
ри шће ње јед ног ова квог ал тер на тив ног на чи на ре ша ва ња спо ро-
ва. По сту пак за по ку шај спо ра зум ног окон ча ња спо ра (по сту пак 
на год бе) пред ви ђен  је као са став ни део по ступ ка по сре до ва ња 
у брач ном спо ру ко ји је по кре нут ту жбом јед ног од су пру жни ка. 
Ова кав по сту пак има за циљ да су прот ста вље ним стра на ма омо-
гу ћи да спор ре ше на на чин ко ји мо ћи да иза ђе у су срет сло же ним 
по тре ба ма услед раз два ја ња/раз во да. Су пру жни ци ма је пру же на 
мо гућ ност да уз по моћ ме ди ја то ра по стиг ну спо ра зум о на чи ну вр-
ше ња ро ди тељ ског пра ва29).

За кон о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич-
но прав ној за шти ти ма ло лет них ли ца  Ре пу бли ке Ср би је30), ко ји је 
сту пио на сна гу 01.01.2006. го ди не, пред ви ђа но ву мо гућ ност ре-
ак ци је на кри вич на де ла по чи ње на од стра не кри вич но од го вор них 
ма ло лет них ли ца: при ме ну пет вр ста вас пит них на ло га. Три од пет 
За ко ном пред ви ђе них вас пит них на ло га су но ви на за на ше дру-
штво. То су: по рав на ње са оште ће ним; укљу чи ва ње, без на кна де, у 
рад ху ма ни тар них ор га ни за ци ја или по сло ве со ци јал ног, ло кал ног 
или еко ло шког са др жа ја; и укљу чи ва ња у по је ди нач ни или груп ни 
трет ман у од го ва ра ју ћој здрав стве ној уста но ви или са ве то ва ли шту. 
Свр ха вас пит них на ло га је да се не по кре ће кри вич ни по сту пак 
пре ма ма ло лет ни ку или да се об у ста ви по сту пак, од но сно да се 
при ме ном вас пит ног на ло га ути че на пра ви лан раз вој ма ло лет ни-
ка и ја ча ње ње го ве лич не од го вор но сти ка ко убу ду ће не би чи нио 
кри вич на де ла31). По пр ви пут у на шем дру штву се на овај на чин 

28) Ар сић, Ј.  (2006). Вр ше ње ро ди тељ ског пра ва на кон раз во да: ме ди ја ци јом до пла на ро-
ди тељ ства, у: Џа мо ња-Иг ња то вић, Т. и Же га рац, Н. (ур.) Ме ди ја ци ја - кон цеп ти и кон-
тек сти. Бе о град: Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги ју, стр 90 – 111.

29) Ibi dem, стр 101.

30) Слу жбе ни гла сник РС”, број 85/2005

31)  Ћо пић, С. (2007) По јам и основ ни прин ци пи ре сто ра тив не прав де, у Ре сто ра-
тив на прав да и пра ва жр та ва, Те ми да, стр 25-35. 
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ства ра ју пред у сло ви да мла да осо ба не уђе у кри вич ни по сту пак 
уко ли ко се за до во ље усло ви пред ви ђе ни овим За ко ном. 

Законосоцијалнојзаштити32)

У За ко ну о со ци јал ној за шти ти, ме ди ја ци ја де фи ни са на 
као услу га со ци јал не за шти те. Она се на ла зи у гру пи са ве то дав-
но-те ра писјких и со ци јал но еду ка тив них услу га. Овим за ко ном је 
нор ма тив но отво рен пут за по дроб ни ју ре гу ла ци ју ме ди ја ци је као 
ме ха ни зма ал тер на тив ног ре ша ва ња спо ро ва у си сте му со ци јал не 
за шти те. На овај на чин је омо гу ће но да се ра ди стан дар ди за ци ја 
свих услу га со ци јал не за шти те, па и ме ди ја ци је, на под за кон ском 
ни воу.

Правилницикојиближеодређујуначинлиценцирањамеди-
јатора: 

Пре ма Пра вил ни ку о ли цен ци ра њу струч них рад ни ка33)  и 
Пра вил ни ку о струч ним по сло ви ма у со ци јал ној за шти ти34)  – ме-
ди ја ци ја спа да у спе ци ја ли зо ва не струч не по сло ве у со ци јал ној 
за шти ти. То зна чи да ће се струч ни рад ни ци раз ли чи тих про фе-
си о нал них про фи ла, ли цен ци ра ти као ме ди ја то ри у со ци јал ној 
за шти ти. Ли цен цу за пру жа ње ме ди ја ци је у со ци јал ној за шти ти, 
мо ћи ће да до би је струч ни рад ник: ко ји има за вр ше не че тво ро го ди-
шње ака дем ске сту ди је со ци јал ног ра да, пси хо ло ги је, пе да го ги је, 
ан дра го ги је, де фек то ло ги је или спе ци јал не пе да го ги је, или дру ге 
че тво ро го ди шње ака дем ске сту ди је у скла ду са пра вил ни ком ко јим 
су уре ђе не са ве то дав но-те ра пиј ске и со ци јал но-еду ка тив не услу ге 
од но сно дру гим од го ва ра ју ћим пра вил ни ком; ко ји је успе шно за-
вр шио акре ди то ва ни од го ва ра ју ћи про грам спе ци ја ли зо ва не обу ке 
на ко ме је сте као по себ на зна ња и ве шти не за оба вља ње кон крет-
ног спе ци ја ли зо ва ног по сла, од но сно за пру жа ње од ре ђе не услу ге 
(у кон крет ном слу ча ју: ме ди ја ци је); те ко ји је по ло жио ис пит за 
ли цен цу про пи сан за област со ци јал не за шти те.  

32)  Слу жбе ни гла сник РС, бр. 24 од 4. апри ла2011. го ди не. За кон је сту пио на 
сна гу 12. апри ла 2011. го ди не

33)  Слу жбе ни гла сни ку РС”, бр. 42/2013 од 14.5.2013
34)  Слу жбе ном гла сни ку РС”, бр. 1/2012 и 42/2013
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4.ПРОФЕСИОНАЛНООСПОСОБЉАВАЊЕ
МЕДИЈАТОРАКАОПРЕДУСЛОВЗАУСПЕШНУ
ПРИМЕНУМЕДИЈАЦИЈЕУСОЦИЈАЛНОМРАДУ

Еду ко ва ње ме ди ја то ра се у Ср би ји у прет ход них де сет го-
ди на спро во ди ло кроз: (1) Спе ци ја ли стич ке сту ди је из ме ди ја ци је 
на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка, ко је су за по че те то ком 2004/2005. 
школ ске го ди не. Спе ци ја ли за ци ја из Ме ди ја ци је је кон ци пи ра на у 
ви ду јед но го ди шњих дво се ме страл них сту ди ја. Це ло куп ни курс је 
при ла го ђен ЕЦТС бо дов ном си сте му и из но си укуп но 60 бо до ва. 
На осно ву ис пу ње них пред ви ђе них оба ве за и по ло же ног спе¬ци-
ја ли стич ког ис пи та, спе ци ја ли зан ти сти чу на зив Спе ци ја ли сте за 
ме ди ја ци ју35); (2) из во ђе њем Оп ште обу ке за ме ди ја то ре, тј. еду-
ка ци је из ба зич не ме ди ја ци је ко ја је ускла ђе на са Пра вил ни ком 
о про гра му обу ке за по сред ни ка36) . Пра вил ник пред ви ђа ду жи ну 
тра ја ња обу ке (пет да на) и те ме ко је су нео п ход не да про грам обу-
ке са др жи; (3) еду ка тив ни про гра ми из обла сти ме ди ја ци је ко ји 
су акре ди то ва них код Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту: 
„Пре го ва ра ње и ме ди ја ци ја у со ци јал ној за шти ти – уна пре ђе ње 
ве шти на ко му ни ка ци је и раз ре ша ва ња кон фли ка та“ - осмо днев ни 
про грам обу ке, ко ји пред ста вља основ ни про грам обу ке за ме ди-
ја то ре.  Про грам је про ши рен у од но су на це ли не из Пра вил ни ка 
о про гра му обу ке за по сред ни ка, у де лу сти ца ња зна ња и раз ви ја-
ња ве шти на ко му ни ка ци ја и ре ша ва ња кон фли ка та. Про грам омо-
гу ћа ва  пру жа ње услу ге ме ди ја ци је, као но ве услу ге  у со ци јал ној 
за шти ти. Ме ди ја ци ја у по ро дич ним спо ро ви ма - спе ци ја ли зо ва ни 
про грам обу ке. Овај ше сто днев ни спе ци ја ли зо ва ни про грам обу ке, 
усме рен је на сти ца ње зна ња и раз ви ја ње ве шти на ре ша ва ња кон-
фли ка та у окви ру по ро дич не ме ди ја ци је. Зна ња и ве шти не, ко је се 
сти чу овим про гра мом, при мен љи ви су у ра ду са го то во свим гру-
па ма и по је дин ци ма у ме ђу соб ним кон флик ти ма про ис те клим из 
по ро дич них од но са. Услов за по ха ђа ње овог про гра ма је за вр шен 
нај ма ње основ ни про грам обу ке из ме ди ја ци је.  Ме ди ја ци ја из ме ђу 
жр тве и ма ло лет них пре ступ ни ка - спе ци ја ли зо ва ни про грам обу ке 
ко ји је усме рен на сти ца ње зна ња и раз ви ја ње ве шти на ре ша ва ња 
кон фли ка та у обла сти ма ло лет нич ког ре сто ра тив ног пра во су ђа. 

35)  Џа мо ња-Иг ња то вић, Т.,  Же га рац, Н.: Ме ди ја ци ја у си сте му со ци јал не за шти те, Фа кул-
тет по ли тич ких на у ка, Го ди шњак, 2007, стр,  400 - 412

36)  „Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је“, број 44/2005
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ЗАКЉУЧАК

При ка зом основ них до би ти од ал тер на тив ног ре ша ва ња кон-
фли ка та, обез бе ђе ним нео п ход ним си стем ским пред у сло ви ма, ши-
ро ким мо гућ но сти ма при ме не ме ди ја ци је и по тре ба ма ко ри сни ка и 
за по сле них у си сте му со ци јал не за шти те,  по ста вља се пи та ње шта 
оне мо гу ћа ва да се, на кон пр вих по зи тив них ре зул та та у при ме ни 
ме ди ја ци је, овај ме тод на аде ква тан на чин раз ви ја и при ме њу је у 
пре ве ни ра њу и ре ша ва њу ве ли ког бро ја су ко ба у вре ме ни ма ка да 
су кон флик ти све при сут ни ји и ин тен зив ни ји. Иако су фор мал ни 
пред у сло ви за раз вој ме ди ја ци је у ве ли кој ме ри обез бе ђе ни, што 
пред ста вља ва жан ко рак од стра не др жа ве, прак са по ка зу је да се не 
мо же оче ки ва ти да са мо за ко но дав на пра ви ла са др жа на у би ло ком 
про пи су бу ду до вољ на га ран ци ја успе шног раз во ја ме ди ја ци је37)

По сто је раз ли чи та об ја шње ња за овај ак ту ел ни иза зов у обла-
сти ме ди ја ци је.  Од то га да раз вој ме ди ја ци је у Ср би ји ни је при о-
ри тет у кон тек сту број них дру штве но-еко ном ских про ме на, да је 
при сут но не до вољ но раз у ме ва ње су шти не и зна ча ја ал тер на тив ног 
ре ша ва ња су ко ба, да по сто је ће за кон ске нор ме (ко је про пи су ју ње-
ну при ме ну) ни су у скла ду са са мим прин ци пи ма по сту па ка,  да 
јав ност, а ни по тен ци јал ни ко ри сни ци услу га со ци јал не за шти те 
ни су до вољ но и аде кват но ин фор ми са ни о су шти ни ме ди ја ци је, да 
не по сто ји аде кват на са рад ња из ме ђу раз ли чи тих ин сти ту ци ја ко-
је оба ве шта ва ју и упу ћу ју ко ри сни ке на ме ди ја ци ју, да си стем ски 
но си о ци мо ћи у не до вољ ној ме ри афир ми ше кул ту ру ди ја ло га и 
не на сил них на чи на ре ша ва ња кон фли ка та и сл.

За успе шну при ме ну и раз вој си сте ма ал тер на тив ног ре ша-
ва ња су ко ба у си сте му со ци јал не за шти те и Ср би ји уоп ште, по-
треб но је ши ро ко ме диј ско ин фор ми са ње јав но сти и при ступ ко-
ји об у хва та уче шће и са рад њу свих ак те ра ко ји мо гу би ти би ло 
за ин те ре со ва не стра не, би ло ди рект ни или ин ди рект ни уче сни ци 
про це са ал тер на тив ног ре ша ва ња су ко ба (ло кал на за јед ни ца, обра-
зо ва ње, суд ство, со ци јал на за шти та, по ли ци ја, ци вил ни сек тор, 
упра ва итд.). 

У оства ри ва њу ових ци ље ва и за да љи раз вој ме ха ни за ма 
ал тер на тив ног ре ша ва ња кон фли ка та у вре ме ни ма ка да су су ко би 
све при сут ни ји и ин тен зив ни ји, др жа ва би тре ба ло да има кључ ну 
уло гу. Ње на уло га се огле да у под сти ца њу са рад ње и уче шћа свих 
ре ле ван ти них фак то ра у овој обла сти, аде кват ној ме диј ској ин фор-

37) Не дић, Б., То скић, А. (Ур), При ме на ме ди ја ци је у Ср би ји – до стиг ну ћа и иза зо ви, Парт-
не ри за де мо крат ске про ме не, 2012, стр 7 -11.
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ми са но сти јав но сти, раз ви ја њу кул ту ре ми ра, пру жа њу по др шке 
раз во ју си сте ма ме ди ја ци је кроз осни ва ње ин сти ту ци ја/сер ви са у 
ло кал ним за јед ни ца ма ка ко би ова услу га би ла што до ступ ни ја гра-
ђа ни ма. Мо жда би се на овај на чин мо гли отво ри ти но ви пу те ви за 
пре ве ни ра ње и кон струк тив но ре ша ва ње су ко ба и кон фли ка та, али 
и до при не ти раз во ју кул ту ре ди ја ло га и ме ђу соб ног ува жа ва ња у 
свим сфе ра ма дру штва38) 

ЛИТЕРАТУРА

Al fi ni,  J. Me di a tion as a Cal ling: Ad dres sing the Di scon nect Bet we en Me di a tion 
Et hics and the Prac ti ces of Lawyer Me di a tors, 2008, 49 S. Tex. L. Rev. 829 

Ар сић, Ј. Вр ше ње ро ди тељ ског пра ва на кон раз во да: ме ди ја ци јом до пла на 
ро ди тељ ства, у: Џа мо ња-Иг ња то вић, Т. и Же га рац, Н. (ур.) Ме ди ја ци ја - 
кон цеп ти и кон тек сти. Бе о град: Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги ју, 2006, 
стр 90 – 111.

Ћо пић, С. По јам и основ ни прин ци пи ре сто ра тив не прав де, у Ре сто ра тив на 
прав да и пра ва жр та ва, Те ми да, 2007, стр 25-35. 

Ћук, Ц.  Д. (ур.), При руч ник за при ме ну ме ди ја ци је у окви ру слу жбе по ве ре-
ни ка за за шти ту рав но прав но сти,  Бе о град, 2014

Де спо то вић, В., Ма ле тић, Н. До са да шња прак са у при ме ни вас пит них на ло га 
у Град ском цен тру за со ци јал ни рад у бе о гра ду, Збор ник ра до ва – Ок то-
бар ски су сре ти у со ци јал ној за шти ти, Ниш, Асо ци ја ци ја цен та ра за со ци-
јал ни рад, 2011.

Де спо то вић Ста на ре вић, В.,  Јо ва но вић, В.: Ак тив но сти Асо ци ја ци је ме ди-
ја то ра Ср би је у функ ци ји уна пре ђе ња ме ди ја ци је у со ци јал ној за шти ти у 
Не дић, Б., То скић, А. (Ур), При ме на ме ди ја ци је у Ср би ји – до стиг ну ћа и 
иза зо ви, Парт не ри за де мо крат ске про ме не, 2012, стр 27 -31.

Де спо то вић Ста на ре вић, В.: ме ди ја ци ја у слу ча је ви ма раз во да/раз два ја ња у 
Џа мо ња Т., (Ур), Ме ди ја ци ја – прин ци пи, про цес, при ме на, Цен тар за при-
ме ње ну пси хо ло ги ју, Бе о град, 2014.

Џа мо ња Т., Же га рац, Н. (Ур), Ме ди ја ци ја - кон цеп ти и кон тек сти, Цен тар за 
при ме ње ну пси хо ло ги ју, Бе о град, 2006 

Џа мо ња Т., (Ур), Ме ди ја ци ја – прин ци пи, про цес, при ме на, Цен тар за при ме-
ње ну пси хо ло ги ју, Бе о град, 2014.

Џа мо ња-Иг ња то вић, Т.,  Же га рац, Н.: Ме ди ја ци ја у си сте му со ци јал не за шти-
те, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Го ди шњак, 2007, стр,  400 - 412

Fri day, P. ”Re sto ra ti ve Ju sti ce: The Im pact on Cri me”, rad pre zen to van na XI Me-
đu na rod nom vik ti mo lo škom sim po zi ju mu, Newhorisonsinvictimology,  13.-
18. jul 2003. go di ne, Stel len bosch, So uth Afri ca

Хрн чић, Ј. Мо де ли и прак са ре сто ра тив ног пра во су дја; у  Џа мо ња Т.., Же-
га рац, Н. (Ур), Ме ди ја ци ја- кон цеп ти и кон тек сти, Цен тар за при ме ње ну 
пси хо ло ги ју, Бе о град, 2006, стр. 130-141

38) Не дић, Б., То скић, А. (Ур), При ме на ме ди ја ци је у Ср би ји – до стиг ну ћа и иза зо ви, Парт-
не ри за де мо крат ске про ме не, 2012, стр 59 -65.



ВераДеспотовић МедијацијаисоцијалнирадуСрбији:области...

67

Ko stić, M. (2007) “Us po sta vlja nje stan dar da za re sto ra tiv nu prav du”, Be o grad: 
Te mi da, br. 1, str. 5-14

Li eb mann, M., (2000), Me di a tion in Con text. Lon don: Jes si ca Kingsley Pu blis-
hers;

Mar shall, Т. (1996), po Van Ness, D. W., Strong, K. H. (1997), RestoringJustice. 
An der son Pu blis hing Co., Cin cin na ti, str. 5.

Mo o re, C. W., (1986), The me di a tion Pro cess, Prac ti cal Stra te gi es for Re sol ving 
Con flict. San Fe an ci sco: Jos sey-Boss;

Mo del stan dards of con duct for me di a tors, Pre am ble (2005), availableathttp: //
www. aba net.org/dis pu te/do cu ments/mo del_stan dards_con duct_april2007.
pdf. 

Мр ше, С., Џа мо ња, Т. (2006), По сре до ва ње/ме ди ја ци ја као на чин ре ша ва ња 
су ко ба у Ме ди ја ци ја- кон це при и кон тек сти, Цен тар за при ме ње ну пси хо-
ло ги ју, Бе о град. 9 – 31.

Не дић, Б., То скић, А. (Ур), При ме на ме ди ја ци је у Ср би ји – до стиг ну ћа и иза-
зо ви, Парт не ри за де мо крат ске про ме не, 2012.

Пе тру шић, Н.: Ал тер на тив но ре ша ва ње су ко ба (2014) у Ћук, Ц., Д. (ур.), При-
руч ник за при ме ну ме ди ја ци је у окви ру слу жбе по ве ре ни ка за за шти ту 
рав но прав но сти,  Бе о град

По па дић, Д., Плут, Д., Ко вач-Це ро вић, Т. (1996), Увод при ре ђи ва ча. У: По па-
дић, Д., Плут, Д., Ко вач-Це ро вић, Т. (ур.), Со ци јал ни кон флик ти. Ка рак-
те ри сти ке и на чин ре ша ва ња. Бе о град, Гру па МОСТ, Цен тар за ан ти рат ну 
ак ци ју,  стр. 9-52.

Le o nard L. Ri skin & Nancy A. Welsh, What’s It All Abo ut?: Pro blem-De fi ni tion in 
Me di a tion, 15 Dis pu te re so lu tion ma ga zi ne, sum mer 2009 at 19-22

Van Ness, Da niel W.; Strong, Ka ren He et derks (1997), RestoringJustice. An der-
son Pu blis hing Co., Cin cin na ti. 

Van Ness, D.W., Strong, K.H. (2002) Re sto ring Ju sti ce. Cin cin na ti, OH: An der son 
Pu blis hing Co, p 27. 

Ze hr, Ho ward, RetributiveJustice,RestorativeJustice,NewPerspectivesonCrime
andJustice.Men no ni te Cen tral Com mit tee on Cri mi nal Ju stie, Elk hart, In di-
a na, 1985

Ze hr, Ho ward, ChangingLances. He rald Press, Scpttda le, Pennszlva nia,1990.
Ze hr, H., The Li tlle Bo ok of Re sto ra ti ve Ju sti ce, In ter co ur se, USA, 2002.
За кон о ме ди ја ци ји (2005), Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, вол. 61, бр. 

18,
За кон о со ци јал ној за шти ти (2011), Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 

24 од 4. Апри ла 2011. Го ди не
За кон о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној за шти-

ти ма ло лет них ли ца, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 85/2005.По ро дич ни за кон 
(2005), Слу жбе ни гла сник РС”, број 18/2005 и 72/2011.

Пра вил ник  о ли цен ци ра њу струч них рад ни ка Слу жбе ни гла сни ку РС”, бр. 
42/2013 од 14.5.2013

Пра вил ник  о струч ним по сло ви ма у со ци јал ној за шти ти Слу жбе ном гла сни-
ку РС”, бр. 1/2012 и 42/2013



СПМброј4/2014,годинаXXI,свеска46. стр.49-68.

68

VeraDespotovic

MEDIATIONANDSOCIALWORK
INSERBIA:SCOPEОFWORKANDLEGISLATION

Resume
Me di a tion wit hin the system of so cial wel fa re in Ser bia has been 

im ple men ted sin ce 2005 af ter the adop tion of the Fa mily Law that de-
ter mi nes its ap pli ca tion abi lity in fa mily dis pu tes. The re ha ve been ma-
de sig ni fi cant system chan ges sin ce then that ena bled the de ve lop ment 
of me di a tion as one of the al ter na ti ve met hods of re sol ving dis pu tes in 
dif fe rent are as od so cial work. The work pre sents cha rac te ri stics of the 
most fre qu ent re spon ses on con flicts, ba sic fe a tu res and me di a tion be-
ne fits and its ba sic are as of im ple me ta tion in so cial work. At the se cond 
part of the work it is pre sen ted a syste mic fra me work for the de ve lo-
ment of me di a tion in so cial work. Dis pi te ena bled le gal pre-con di ti ons 
and tran sfer of the good prac ti se of de ve lo ped co un tri es the prac tis of 
me di a tion has not been re a li zed yet good eno ugh.  At so me are as of 
ap pli ca tin over the last fi ve years the num ber of me di a tion has been di-
mi nis hed even tho ugh the ci ti zens are still not sa tis fied with tra di ti o nal 
met hods of re sol ving con flicts and with the ef fi ci ency of co urts in Ser-
bia.  Be a ring that in mind the ob jec ti ve of this work, thro ugh de fi ni tion 
of the main prin ci ples of me di a tion and in ve sti ga ting its ap pli ca tion 
abi li ti es in so cial work, ena bles cle a rer un der stan ding of the be ne fits of 
the se ap pro ac hes for users, so cial wel fa re system re pre sen ta ti ves and 
so ci ety as a who le that co uld be a chal len ge for furt her de ve lop ment of 
the al ter na ti ve dis pu te re so lu tion mec ha nisms. For suc cessful ap pli ca-
tion and de ve lop ment of the system of al ter na a ti ve con flict re so lu tion 
wit hin the system of so cial work in Ser bia as a who le the sta te it self 
is sup po sed to ha ve the key ro le. Its ro le is seen in sup por ting the co-
o pe ra tion and par ti ci pa tion of re le vant fac tors in this area (lo cal com-
mu nity, edu ca tion, co urt, so cial pro tec tion, po li ce, ci vil sec tor, pu blic 
ad mi ni stra tion etc) pro per pu blic me dia in for ma tion, de ve lop ment of 
the cul tu re of pe a ce, sup por ting the de ve lop ment of me di a tion system 
by esta blis hing the in sti tu tion of ser vi ces in lo cal com mu ni ti es in or der 
to ac hi e ve as bet ter ac cess to ser vi ces as pos si ble. 
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