
МЕДИЈАЦИЈА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ 

1. Појам медијације 

 

Медијација је један од алтернативних начина решавања спорова, који омогућава 

супротстављеним странама да спор реше мирним путем, ван судске процедуре, 

преговорима уз помоћ неутралне особе – медијатора – по њиховом избору, и без доношења 

судске одлуке – пресуде. 

   Медијација као један од начина мирног решавања спорова не представља замену за судски 

поступак, већ представља алтернативу редовном судском поступку. То значи да  кад год 

поступак  медијације  не да одређени резултат, странке се могу увек вратити судском 

поступку, чиме је очуван слободан приступ суду. 

Медијација је  добровољан, ефикасан,  строго поверљив и јефтинији поступак  од судског 

поступка.   

Код поступка медијације, за разлику од судског поступка, ради се о налажењу заједнички 

прихватљивог решења базираног на интересима страна у спору, а не о утврђивању која је 

страна „у праву“, а која није. При том интерес не мора увек да буде економске природе, већ 

је интерес и време које је потребно за вођење судског поступка, затим трошкови судског 

поступка ( таксе, накнаде адвокатима, трошкови вештачења и сл). 

Стране у спору пре свега одлучују  да ли ће уопште изабрати медијацију као начин 

решавања спора, а затим, вођене личним интересима и потребама директно утичу на избор 

правила поступка за долажење до резултата. 

Медијатор или посредник   није овлашћен да странкама у спору  намеће решење што значи 

да он  нема наредбодавна овлашћења,  већ има само  саветодавна овлашћења. 

Како нема обавезујући карактер, странке могу од овог поступка одустати кад год пожеле, а 

медијатор их у томе не може  спречити. 

Медијација  може бити примењена у било којој фази поступка, и то како пре настанка спора, 

тако и после настанка спора, па чак и у жалбеном поступку.   

 

 

 

 

 



2. Начела поступка 
 

Оног момента када стране у сукобу потпишу споразум о приступању  медијацији, оне се 

истовремено саглашавају да ће се понашати  у складу са  начелима којима се  поступак  

медијације уређује. 

  Добровољност 

Поступак посредовања се спроводи добровољно, на основу изричите сагласности 

страна, осим у спорним питањима у којима је посебним законом покретање 

поступка посредовања предвиђено као услов за вођење судског или другог 

поступка. Небитно је да ли се посредовање проводи пре покретања одговарајућег 

поступка, за време трајања истог или у којој од каснијих фаза поступка. Ако је 

поступак посредовања покренут, па било која страна од њега одустане, он ће бити 

обустављен. Овај принцип важи како за медијаторе, који своју функцију 

добровољно прихватају, тако и за стране у спору, које добровољно суделују у 

поступку, уз могућност да поступак „напусте“ у свакој његовој фази, све до 

потписивања споразума којим се спор решава. 

Уколико је поступак посредовања покренут из судског или  неког другог поступка, 

у том случају ће се судски или неки други поступак наставити, као да посредовања 

није ни било. 

 

 Начело равноправности и једнакости 

У поступку посредовања странке су равноправне. Посредник је дужан,  да странама 

обезбеди равноправан положај.   Неука страна је у неједнаком положају у поређењу 

са оном коју заступа адвокат, као и она која није у могућности да предујми потребне 

трошкове. У том случају  посредник је дужан да упозори стране на њихов 

неравноправ положај,  да их поучи о потреби заступања од стране стручног лица 

или о начину за остварење других права.   

 

 Учествовање и присуствовање у поступку посредовања 

Овим начелом допуштено је да стране у поступку посредовања могу имати 

пуномоћнике - адвокате, који присуствују поступку посредовања. Њихова једина 

улога је да правним саветима помажу странама у поступку, с тим што немају право 

да говоре уместо њих, то право припада искључиво странама у поступку. Такође, 

поступку или појединачним сесијама могу присуствовати и трећа лица за чије је 

присуство неопходна обострана сагласност сукобљених страна. 

 



 

 Начело приватности 

Приватност поступка подразумева искључење јавности. У поступку посредовања 

учествују стране, њихови законски заступници и пуномоћници, а само са њиховом 

дозволом и трећа лица.  

 

 Начело поверљивости 

Поверљивост значи  да се ништа од онога што је речено или пак што је написано у 

поступку посредовања не може користити у каснијем, евентуалном судском 

поступку. На тај начин је омогућено странама у поступку посредовања да слободно 

изнесу своје ставове и открију своје интересе, потребе и жеље, а све у циљу 

проналажења најповољнијег решења за њихов спорни однос. 

 

 Начело хитности 

Поступак посредовања спровешће се без одлагања, у најкраћем могућем времену. 

Поступак посредовања не треба да буде начин одуговлачења решења спорног 

односа, задржавања парничног или било ког другог судског или управног поступка, 

већ начин да се спорови решавају на бржи, погоднији и ефикаснији начин. 

3.Спорови који нису подессни за медијацију 
 

Нису подесни за медијацију : 

- Спорови у којима су захтеви странака у супротности с принудним прописима 

или су засновани на понашању страна које је супротно позитивноправним  

прописима ( то су на пример незаконита располагања везана за уговорне односе 

или располагања грађевинским земљиштем и сл.); 

 

- Спориови у којима постоје злоупотребе; 

 

- Спорови у којима постоји велика неравнотежа моћи између супротстављених 

страна; 

 

- Спорови у којима постоје докази о праву једне стране; 

 

- Спорови у којима је једна страна убеђена да је у праву 

 

 

 

 

 

 



4.Медијација у стечајном поступку 
 

Поступак медијације у стечајном поступку на основу члана 115  Закона о стечају ограничен је на 

спорове  по основу оспорених потраживања  стечајним  повериоцима.  

 На основу наведене законске одредбе поверилац оспореног потраживања, односно стечајни 

управник уз сагласност одбора поверилаца, може предложити решавање спорног односа 

путем медијације у складу са Законом о посредовању у решавању спорова, којим се данас у 

Србији на општи начин уређује поступак медијације. 

Уколико до закључења испитног рочишта постоји сагласност стечајног управника и одбора 

поверилаца, односно повериоца оспореног потраживања, о решавању спорног потраживања 

путем медијације, стечајни судија ће спорне пријаве издвојити из листе потраживања. 

Према Закону о стечају,  поступак медијације може трајати најдуже 30 дана од дана 

закључења испитног рочишта у ком року је стечајни управник дужан да обавести стечајног 

судију о резултату спроведеног поступка. Изузетно, у оправданим случајевима, на сагласан 

предлог свих учесника у поступку медијације, стечајни судија рок може продужити најдуже 

до 60 дана. 

Закон о посредовању у решавању спорова, прописује да поступак посредовања траје 60 

дана. Дакле, ова два закона су у том делу у колизији, па се као спорно појављује питање у 

ком року се медијација у стечајном поступку мора спровести. 

Како је Закон о посредовању у решавању спорова, општи закон у односу на Закон о стечају, 

онда се треба применити правило да посебни закон искључује општи, што значи примењују 

се рокови прописаним Законом о стечају.  

 

Предлог за  покретање поступка 

Стечајни поверилац или стечајни управник по добијању сагласности одбора поверилаца,  

упућују предлог за закључење споразума о приступању медијацији. Оне то могу учинити 

заједничким предлогом или на предлог једне стране. Ако је једна страна поднела предлог 

другој страни ће оставити рок за прихватање предлога. Ако рок није одређен примениће се 

рок из Закона у решавању спорова посредовањем који износи 15 дана. Друга страна је дужна 

да се писаним путем изјасни о том предлогу, с тим што ћутање значи одбијање предлога за 

закључење споразума о приступању медијацији. 

 

Покретање и ток  поступка 

Поступак медијације  се покреће   закључењем споразума о приступању медијацији, који  

мора бити сачињен у писаној форми. Споразумом се  потврђује избор медијатора – 

посредника, уређују се  међусобна права и обавезе у складу са начелима медијације, 

утврђују се трошкови медијације и уређују се сва друга питања која су од значаја за 

спровођење медијације. 

 

Поступак медијације могу спроводити један или више медијатора, кога су стране 

споразумно одредиле.  



На почетку поступка медијације, медијатор упознаје стране са циљем медијације, са улогом 

медијатора, са правилима поступка и са трошковима поступка. Стране се слободно 

споразумевају о начину спровођења медијације. Медијатор може да води одвојене или 

заједничке разговоре са странама у спору и има право да предлоге или ставове једне стране 

уз њену сагласност  преноси другој страни. 

Свака страна може одустати од даљег учешћа у поступку медијације и то у било којој фази 

поступка. Ако медијатор процени да даље спровођење поступка медијације није 

целисходно, обуставиће поступак. 

 

Окончање поступка 

Поступак медијације окончава се: 

1. Закључењем спора о решавању спора медијацијом; 

2. Одлуком медијатора да се поступак обуставља  даље вођење поступка 

медијације није целисходно;   

3. Изјавом једне стране да одустаје од даљег спровођења поступка,  

4. Протеком рока од 30 односно  60 дана од од дана закључења испитног 

рочишта 

Када стране у поступку медијације постигну споразум, онда га морају  сачинити у писаној 

форми, споразум морају потписати стране у спору, њихови пуномоћници који присуствују  

медијацији и медијатор. 

Споразум по правилу има правну снагу  вансудског поравнања, а може добити и снагу 

извршне исправе под условом да су потписи страна и посредника оверени од стране суда 

или јавног бележника; 
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