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М Е Д И Ј А Ц И Ј А 
У

СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ



ПОЈАМ  И  КАРАКТЕРИСТИКЕ  МЕДИЈАЦИЈЕ
•Медијација је алтернатива судском поступку која омогућава супротстављеним странама да
спор реше мирним путем, ван судске процедуре, преговорима , уз помоћ медијатора као
неутралне особе;

•Основне карактеристике медијације су да је то добровољан, ефикасан, поверљив и
јевтинији поступак од судског поступка;

•Стране у спору одлучују да ли ће медијацију изабрати као начин решавања свог спорног
односа, па како медијација нема обавезујући карактер, то супротстављене стране у сваком
тренутку могу одустати од медијације и да свој спорни однос реше пред судом;

•Медијација је строго поверљив и неформалан поступак;

•Медијација може бити примењена у било којој фази поступка, што значи , пре настанка
спора, после настанка спора пред судом, па чак и у жалбеном поступку.



НАЧЕЛА ПОСТУПКА МЕДИЈАЦИЈЕ

•Добровољност;

•Равноправност и  једнакост;

•Учествовање и присуствовање у поступку;

•Приватност;

•Поверљивост;

•Хитност



МЕДИЈАЦИЈА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

•Прописана је за спорове по основу оспорених потраживања;

•За започињање поступка потребна је сагласност одбора поверилаца;

•Подношење предлога за решење спорног  потраживања  медијацијом ограничено је до 
закључења испитног рочишта;

•Медијација може трајати  30 дана од дана закључења испитног рочишта, а само изузетно 
60 дана



ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА

•Стечајни поверилац или стечајни управник по добијању сагласности одбора поверилаца,
упућују предлог за закључење споразума о приступању медијацији;

•Друга страна је дужна да се о предлогу изјасни писаним путем у року од 15 дана од дана
пријема предлога;

•Ћутање друге стране значи одбијање предлога за закључење споразума о приступању
медијацији.



ПОКРЕТАЊЕ  ПОСТУПКА

•Поступак се покреће закључењем споразума о приступању медијацији у писаној форми, 
којим се:

- потврђује избор медијатора ,

- уређују међусобна права и обавезе у складу са

начелима  медијације,

- утврђују трошкови медијације



ОКОНЧАЊЕ ПОСТУПКА

•Поступак медијације окончава се:
1. закључењем  споразума о решењу спора;

2. одлуком медијатора да се поступак обуставља;

3. изјавом једне стране да одустаје од даљег

спровођења поступка;

4. протеком рока од 30 односно 60 дана од дана

закључења испитног рочишта.
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