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1 Паја Јовановић, Свети Сава мири завађену браћу,  Саборна црква у Новом Саду 1901. 
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1. УВОД 

 

„У почетку беше Реч, и Реч беше у Бога, и Бог беше Реч“2. Реч не представља 

само пуко средство комуникације, већ је моћно средство у интеракцији човека 

са другимa којe изазива и највеће ратове и највећа благостања у човековој 

души. У насловљеном раду аутор би покушао да докаже тезу да медијација као 

поступак решавања сукоба између људи, чије је основно средство рада „Реч“, 

не представља само творевину световног Закона, већ да се иста налази и у 

духовним законима који почивају на хришћанској етици, и да је смисао 

хришћанства и медијације у многоме идентичан, јер правилном употребом речи 

медијатор као лице које решава сукобе, може унети топлину у завађене 

међуљудске односе, и излечити болести које настају као последица укорењене 

мржње, неразумевања и незадовољства, те измирити завађене стране. На тај 

начин медијатор би у људима будио један од основних постулата Хришћанства 

- праштање. Аутор3 би медијацију дефинисао као неформалан световни, а 

формалан духовни поступак измирења супростављених страна у сукобу. Не 

желећи да својом тезом повреди осећања читалаца атеистичког погледа на 

религију, аутор напомиње да су у раду имплементирани лични ставови и 

мишљења.4 Такође не жели да угрози осећања читалаца других вероисповести, 

јер за истраживање споне између медијације и свих осталих религија које човек 

познаје, не би било довољно ни стотину научних радова. За аутора, медијатор 

је лице које на основу своје духовне спознаје, свог унутрашњег мира, своје 

енергије, мири завађене стране, и на тај начин хуманизује друштво коме 

припада. Имајући у виду да медијатор у поступку медијације најчешће долази 

до врло поверљивих сазнања о животу страна у поступку, да се често налази у 

амбијенту висококонфлитних ризика, потребно је да у њему буде личност 

изразитих моралних квалитета, и да у максималној мери влада собом и својим 

поступцима. Аутор је за проучавање изабрао Хришћанску – Православну етику, 

а медијатора кроз „морални калуп“ хришћанске етике приближио „Миритељима 

                                                 
2 Свето писмо, Јеванђеље по Јовану (Јв. 1,1) 
3 Аутор је Решењем Министарства правде Републике Србије број 740-09-968/2015-22  
регистровани медијатор по важећем Закону о посредовању у решавању спорова РС, као и 
овлашћени медијатор за потрошачке спорове Решењем Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација број 011-00-00484/2016-11 по важећем закону о Заштити потрошача РС. 
4 Слобода мишљења, савести, уверења и вероисповести јемчена је Уставом Републике Србије 
– Устав РС, Службени гласник РС, бр. 98/2006, чл.  43 
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без мантије“. Познато је да су многи Свети оци, мирили завађене Хришћане и 

много пре формалног дефинисања медијације кроз законске оквире. Вредан је 

помена свакако најпознатији пример мирења у српском народу, Светог Саве као 

миритеља своје завађене браће Стефана и Вукана Немањића на гробу њиховог 

оца Светог Симеона, које се по предању5 али и историјским чињеницама6 

окончало успешно, те свакако даје за право да се може створити утисак да 

уносом и духовног приступа у медијацији, она може ефикасно служити својој 

сврси. Треба напоменути, ради појашњења наведеног примера да иако 

најближи крвни сродник завађених страна, Растко Немањић је у складу са 

општеприхваћеним медијацијским начелима могао бити медијатор уколико је 

способан да непристрасно врши посредовање, и ако су га стране својом вољом  

споразумно одредиле.7 

 

2. МЕДИЈАЦИЈА 

 

2.1. Тренутак када Реч мора да преузме примат 

 

Колико је судски систем заштите неефикисан сатирично су описивали многи  

познати светски и домаћи интелектуалци. Српски правник проф. Милан Бартош, 

сликовито је описао болест судског система дефинишући државно суђење као 

машину у коју појединац улази као свиња, да би из ње изашао као кобасица.8 

Позната је и руска пословица која каже да када је Бог хтео да казни људе, 

послао им је адвокате9. Један од познатих афоризама који се преписују 

чувеном сатиричару Бенџамину Френклину је да је човек између два адвоката 

као риба између две мачке.10 Напред наведено не значи да рад адвоката 

спречава нормално функционисање правосудног система, већ напротив, они 

                                                 
5 www.eparhija-sremska.rs/novosti/sveti-sava-arhiepiskop-srpski, 26. мај 2017. 
6 Милош Благојевић, Србија у доба Немањића, од кнежевине до царства: 1168-1371, Вајат- 
ИРО, Београд 1989, 60.  
7 Закон о посредовању у решавању спорова – ЗОПУРС, Службени гласник РС, бр. 55/2014, чл. 
20 
8 Гaшo Кнeжeвић, Влaдимир Пaвић, Aрбитрaжa и AДР, Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa у 
Београду, Цeнтaр зa издaвaштвo и инфoрмисaњe, Бeoгрaд 2013,184. 
9 Сима Аврамовић, Rhetorike techne,Вештина беседништва и јавни наступ, Београд 2008, 391. 
10 Ibid., 393. 

http://www.eparhija-sremska.rs/novosti/sveti-sava-arhiepiskop-srpski
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своје услуге пружају у најбољем интересу странке11 у оквиру правосудног 

система коме служе. Како се правосудни систем буде мењао, мењаће се и 

адвокатура. Та промена постаје уочљивија оснивањем медијацијских центара 

при Адвокатским коморама у Србији12, а у којима ће адвокати пружати своје 

услуге медијације.13 Поступак медијације није могућ без укључивања адвоката у 

исти, не само ради заступања интереса странака у поступку14, већ и због 

састављања компликованијих садржаја Споразума којим се спор решава у 

поступку медијације. Овој тврдњи иде у прилог и чињеница да медијатори не 

морају да буду правници15, али и да је медијатор дужан да учини потребне мере 

да споразум постигнут у медијацији буде законит.16 Ово је уочљиво и код 

састављања Споразума странака у медијацији, на основу имовинског спора, по 

коме стране у поступку могу да укњиже своје споразумно утврђене уделе на 

непокретности у катастру непокретности17. Да би то било могуће потребно је да 

се у таквом Споразуму имплементира clausula intabulandi18, и да је закључен у 

облику солемнизоване исправе.19 Традиционално такве споразуме састављају 

адвокати. Дакле, своје имовинске спорове стране у поступку не морају 

решавати пред судом, већ врло брзо и ефикасно их могу решити у поступку 

медијације. Треба истаћи да су обавезе адвоката и медијатора у значајној мери 

компатибилне. Наиме, обавеза адвоката је да чува поверљивост података које 

је сазнао у току заступања странаке, и може ускратити сведочење о истим20, а 

што су обавезе и медијатора о чему ће касније бити речи. Очекивања 

грађанства од судске заштите је најпре ефикасност, која се огледа кроз 

„Разумно брзу заштиту права, разумно јефтину заштиту права, предвидиве 

ефекте правозаштитних радњи које се у том циљу предузимају, као и 

                                                 
11 Закон о адвокатури, Службени гласник РС, бр. 31/2011 и 24/2012 – одлука УС, чл. 15, ст. 1, 
тач. 2 и Кодекс професионалне етике адвоката, Службени гласник РС, бр. 27/2012, чл. 22, ст. 1, 
тач. 5 
12 Отворен центар за медијацију АК Чачак, www.medijator.com/otvoren-centar-za-medijaciju-ak-
cacak,  10. мај 2017. 
13 Кодекс професионалне етике адвоката, Службени гласник РС, бр. 27/2012, чл.11, ст. 3 
14 ЗОПУРС, чл. 11, ст. 2 
15 ЗОПУРС, чл. 33, ст. 2, тач. 4 
16 Етички кодекс посредника, Службени гласник РС, бр. 146/2014, чл. 9, ст. 1, тач. 4. 
17 Закон о државном премеру и катастру, Службени гласник РС, бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 
15/2015, 96/2015 и 47/2017, чл. 4 
18 Изричита и безусловна сагласност продавца да купац може да упише право својине. 
19 Закон о промету непокретности, Службени гласник РС, бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015, чл. 4 
20 Александар Јакшић, Грађанско процесно право, Правни факултет Универзитета у Београду, 
Београд 2013, 129. 

http://www.medijator.com/otvoren-centar-za-medijaciju-ak-cacak
http://www.medijator.com/otvoren-centar-za-medijaciju-ak-cacak
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немогућност уплива политике на вођење поступка и примену права“21. Ипак, 

статистички подаци и државне анализе судског система решавања спорова 

доказали су другачије. Поред неефикасности и преоптерећености судова, 

уочени су и квалитативни недостаци пресуда.22 Врховни касациони суд Србије 

објављује годишње извештаје о стању у судству у Републици Србији. Из 

извештаја за 2015. годину може се уочити да је укупан број предмета у раду 

пред судовима свих надлежности био 4.973.951 предмета, док је број 

новопридошлих судских предмета започетих у току 2015. године био 2.136.483 

предмета. Број „старих предмета“, пренетих као нерешених из претходних 

година, износио је 2.837.468, док је последњег дана децембра 2015. године 

укупан број нерешених предмета био 2.886.619.23 Ове страховите бројке говоре 

да је скоро сваки пунолетни грађанин Србије24 имао по један „жив“ предмет у 

неком од судова у 2015. години. Иако је пре више векова један од најстаријих 

грчких писаца Хесиод нагласио да су „За разлику од риба, звери и птица, који 

се међусобно прождиру, човеку богови дали на дар правосуђе, што је 

најлепше од свега што постоји“25, ипак, сведоци смо да је данашње правосуђе 

далеко од Божијег дара, те да га човек мора реформисати да би живео у 

благостању каквом прижељкује. На то смо и обавезни, јер је суђење у разумном 

року загарантовано Уставом26, чланом 6. Европске конвенције за заштиту 

људских права и основних слобода27 али и Законом28 који регулише то питање 

lex specialis. Наслеђе државног апсолутизма довело је до тога да се решавање 

спорова како у праву тако и у политици, до недавно примарно посматрало 

одозго, из перспективе државног апарата који интервенише у друштвене односе 

примењујући апстрактне правне норме на појединачне случајеве. То доводи до 

тога да се правда демонстрира и без обзира на вољу и интерес странака. Данас 

све више јача притисак на државу, али сада одоздо, у првом реду од 

                                                 
21 Гaшo Кнeжeвић, Влaдимир Пaвић, Aрбитрaжa и AДР, Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa у 
Београду, Цeнтaр зa издaвaштвo и инфoрмисaњe, Бeoгрaд 2013,185. 
22 Ibid. 
23 Годишњи извештај о раду суда, http://www.vk.sud.rs/sr/извештај-о-раду-суда,17. фебруар 
2017. 
24 Попис становништва, домаћинства и станова 2011. у Републици Србији, Становништво, 
Републички завод за статистику – Република Србија, Београд 2012, 12. 
25 Сима Аврамовић, Rhetorike techne, Вештина беседништва и јавни наступ, Београд 2008, 
378. 
26 Устав РС, чл. 32 
27 Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода, Paragraf Co – Paragraf 
Lex, Београд – Нови Сад 2012, 10. 
28 Закон о заштити права на суђење у разумном року, Службени гласник РС, бр. 40/2015, чл. 1 

http://www.vk.sud.rs/sr/извештај-о-раду-суда
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предузетништва и медија, да осигура грађанима и правним лицима прикладне 

механизме за решавање спорова. Логика тог прикладног механизма је другачија 

и базира се на томе како брзо и ефикасно решити спор, а не како утврдити 

апстрактну истину и правду по сваку цену – Fisat29 iustitia, pereat mundus! 30. 

Јасно је да судска власт као један од стубова суверености сваке државе, 

изискује организационе и функционалне трошкове. Како постоји један круг 

спорова у којима странке могу слободно да располажу својим захтевима, а за 

које држава није нужно заинтересована, у свету се одавно ствaрају услови за 

њихово „саморешавање“. Нова коренита реформа правосуђа подразумева да 

се оскудни ресурси државе као што су новац, људство и време, уштеде тако 

што би држава могла да пристане на „легализацију“ разних облика 

„саморешавања“31. Треба нагласити да саморешавање са становишта 

медијације није исто што и самопомоћ (самовлашће)32. У првом случају стране 

долазе до обострано прихватљивог решења за све, док у другом случају једна 

страна преузима на себе право пресуђивања, односно, самовласног својатања 

права за које сматра да јој припада на штету друге стране, а што представља 

биће кривичног дела самовлашћа33. Као један од тренутно најширих облика 

саморешавања конфликта који је законима дефинисан и уређен у Републици 

Србији је медијација, односно поступак посредовања. У светској литератури 

медијација се најчешће дефинише као интервенисање у класично преговарање 

или сукобе, од стране обострано прихватљиве треће стране, која нема лични 

однос према предмету спора, и која нема ауторитативну моћ одлучивања, али 

која помаже странама да се укључе у постизање обострано прихватљивог 

споразума којим решавају свој спорни однос.34 Медијација може приближити 

супростављене ставове, као и да консолидује односе страна у поступку, 

засноване на међусобном поверењу и поштовању, уз смањене трошкове и 

најмање негативне психичке утицаје по њих.35 Медијатор нема моћ одлучивања 

                                                 
29 Нека буде правда макар пропао свет! 
30 Алан Узелац, Мирење као алтернатива суђењу, https://mirenje.hr/prof-dr-sc-alan-uzelac-
mirenje-kao-alternativa-sudenju  26. мај 2017. 
31 Г. Кнeжeвић, В. Пaвић, Aрбитрaжa и AДР, Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa у Београду, Цeнтaр 
зa издaвaштвo и инфoрмисaњe, Бeoгрaд 2013, 186. 
32 Кривични законик – КЗ, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 
111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016, чл. 330 
33 Пресуда Апелационог суда у Новом Саду бр. Кж1 3222/12 од 27.09.2012. године. 
34 Moore, Christopher W, The mediation process – Practical strategies for resolving conflict, San 
Francisco 1996, 15. 
35 Ibid. 

https://mirenje.hr/prof-dr-sc-alan-uzelac-mirenje-kao-alternativa-sudenju
https://mirenje.hr/prof-dr-sc-alan-uzelac-mirenje-kao-alternativa-sudenju
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и не може приморати странке да реше сукоб на неки од начина, нити може да 

им наметне своје виђење решења.36 Такође, важно је нагласити да је 

медијација могућа само у оним споровима у којима странке могу слободно да 

располажу својим захтевима. Треба истаћи, да медијација није нужно везана за 

судске спорове, већ и за друге аспекте живота појединаца, било лично или кроз 

правну (световну) апстрактну творевину коју називамо „правна лица“ између 

којих могу настати одређени сукоби. Један од примера превенције сукоба је 

споразумно финансијско реструктурирање правних лица са тешкоћама у 

пословању, која кроз правни оквир, а уз учешће Привредне коморе Србије, по 

начелу добровољности, преговарају са банкама и другим повериоцима о 

превазилажењу проблема ликвидности.37 Како једно правно лице представља 

апстрактну творевину човека којом управљају људи, и у таквим апстракним 

правним творевинама хришћанска етика може да има своју присутност. Дакле, 

да би се ове катастрофалне бројке свеле на разумну меру, потребно је да се у 

већој мери конфликти људи изместе из суднице у неформалне просторије, да 

се симболи државности замене духовним, или другим неформалним 

симболима, и да се пресуде замене међусобним праштањем, кроз Споразум, уз 

обострано задовољство коначним исходом поступка. Број нерешених предмета 

представља само спољашњу манифестацију зла коју трпи људски род зато што 

дозвољава да гордост, гневљивост, осуђивање и други греси препознати у 

хришћанској етици преовладају и управљају његовом душом. По хришћанској 

етици човек решавајући своје конфликте Речју приближава се Богу, а 

медијатор, било да је реч о световном или духовном лицу, помаже да Му се 

човек у већој мери приближи.  

 

3. ХРИШЋАНСКА ЕТИКА 

 

3.1. Појам Хришћанске етике 

 

„Православна хришћанска етика је наука, која у системи излаже учење о 

ономе поштеном и узвишеном животу, који тражи Света воља Божија, 

                                                 
36 Ibid.,17. 
37 Gordon W. Johnson, et al.,Водич кроз споразумно финансијско реструктурирање привредних 
друштава, Партнери за демократске промене Србија, Београд 2014, 16. 



Страна 10 од 48 
 

откривена у Светом Писму и објашњена у хришћанској православној цркви“.38 

„Објашњујући хришћанима морални закон Божији (...) православна етика има 

ту задаћу да помогне Хришћанима да се усаврше до блаженог општења с 

Богом(..)“ те да чине дела „која одговарају моралном закону и врлинама 

хришћанским“.39 

 

3.2. Појам морала по Хришћанству и његов однос са медијацијом 

 

„По учењу Православне хришћанске Цркве, религија и морал се, иако 

самостални по својој суштини, налазе у најтјешњој нераздијељивој вези 

једног са другим.“40 Морални живот или моралност, односно неморални живот 

или неморалност, су појмови који чине битан предмет хришћанске етике. 

Моралност и неморалност постоји само код разумних бића, прецизније код бића 

где влада слобода. Како у физичкој природи царује свеопшти физички закон, 

тако и у духовном, влада свеопшти и непроменљиви морални закон. Његова 

улога је да успостави ред, и истиче један узвишени идеал за целокупно 

човечанство. И физички и морални закон дао је Свемогући и Савршени Творац, 

па су зато и ти закони савршени.41 Кад сваки човек као слободно биће зна 

морални закон, и уме да распознаје добро од зла, онда је и одговоран за своје 

радове и подноси све последице њихове.42 У Хришћанству се најчешће наводе 

два аспекта морала, савест и слобода воље.43 Савест представља „Темељни 

дио душе у којој су разум и воља уједињени, где се у овом јединству види 

богопогодност човекове душе“44. Слобода воље даје човеку моћ да 

самостално одлучује. То значи да има слободу избора и у односу на савест. О 

томе говори и Свето писмо: „Бог из почетка створи човека и стави га власти 

његове воље; ако будеш хтио чувати заповјести и Богу угодну веру држати, 

ставио је пред тебе воду и огањ, на шта хоћеш пружити руку своју. Пред 

                                                 
38 Петар С. Протић, Православна хришћанска етика или наука о хришћанском моралу: за 
свештенике и ученике богословије, Београд 1897, 3. 
39 Ibid. 
40 Бранислав Кончаревић,  Морално богословље: (хришћанска етика), Духовна академија "Св. 
Василија Острошког", Србиње 2003,  17. 
41 П. С. Протић, Православна хришћанска етика или наука о хришћанском моралу: за 
свештенике и ученике богословије, Београд 1897,  8. 
42 Ibid., 9. 
43 Б. Кончаревић,  Морално богословље: (хришћанска етика), Духовна академија "Св. Василија 
Острошког", Србиње 2003,  44. 
44 Ibid., 41. 
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човеком је живот и смрт, што му се буде свидело даће му се“.45 Управо 

медијација као поступак ангажује разум да би се конфликт решио, уз слободу 

воље, кроз начело добровољности,46 без чијег постојања поступак медијације 

није остварив. Воља у поступку медијације се исказује потписивањем 

Споразума о приступању посредовању који представља иницијални акт којим 

медијација отпочиње,47 а стране се слободно споразумеју о начину спровођења 

поступка посредовања, односно медијације.48 У Хришћанству слобода воље је 

једна од појава лика Божијег у људској природи, и на основу тога Црква се у 

својој пастирској и духовничкој пракси, пажљиво односи ка унутрашњем свету 

човека и његовој слободи избора. У Беседи упокојенима Свети Георгије Ниски 

збори „Човек је постао боговидан и блажен, јер је обдарен слободом.“49 Ипак, 

није свака слобода воље угодна Богу. Црква, признајући вредност слободи 

избора тврди, да она неибежно ишчезава када се избор чини у корист зла. 

Такав избор доводи до губитка слободе и огромних људских жртава. Слобода 

избора се не може узимати у обзир без моралне димензије живота и слободе од 

греха.50 Па стога, и у складу са важећим Законом неће се дозволити принудно 

извршење Споразума постигнутог у медијацији са својством извршне исправе 

ако је такав споразум супротан јавном поретку.51 Такође, суд неће дозволити 

располагања странака која су у супротности са принудним прописима, јавним 

поретком, правилима морала и добрим обичајима.52 Како је медијатор дужан да 

води рачуна да споразум постигнут у медијацији буде законит, он ће током 

целог поступка водити рачуна да стране у поступку свој договор постижу у 

складу са јавним поретком, правилима морала и добрим обичајима.53 Правни 

поредак сваке државе се може разложити на три саставна елемента: 

Нормативни, фактички и вредносни елемент. Нормативни елемент представља 

правне норме, односно правила понашања, фактички представљају људске 

радње којима се те норме остварују, а вредности елемент представља 

                                                 
45 Ibid.,  44. 
46 ЗОПУРС,чл. 9 
47 ЗОПУРС,чл. 18 
48 ЗОПУРС, чл. 9 
49 Радован Биговић, Људска права у хришћанској традицији,  Службени гласник, Београд 2009, 
15. 
50 Ibid., 17. 
51 ЗОПУРС, чл. 27 
52 Закон о парничном поступку – ЗПП, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 49/2013,74/2013 и 
55/2014, чл. 3, ст. 3 
53 Етички кодекс посредника, Службени гласник РС бр. 146/2014, чл. 9 
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друштвене вредности које су идејни извори правних норми.54 Друштвене 

вредности су оличене у моралу, као представе о греху и добру, и увек претходе 

закону који је настао из ових представа. Ерозија морала може довести до 

ерозије закона.55 „Морална норма има једноставну  формулу  do fas – дај, чини 

добро људима, док је правна формула  сложенија (do ut des56, facio ut facias57, 

do ut facias58, facio ut des59)“.60 Право  и морал су у нераскидивој вези, јер право 

има моћ али и очигледну немоћ. Право представља доказ несавршености 

човека, његове инертности али и сведочење покварености његовог моралног 

механизма. Право мора принудом да усавршава појединца „страхом од 

санкције“ који чини индивидуу морално будном, односно, буднијом. Морална 

личност нема потребу за овим правним подсећањем. Немоћ права је и у томе 

што принуда коју користи као лек у случају болести не оздрављује. Лечити 

принудом је исто као и хранити човека лековима.61 Пошто суд води рачуна о 

моралности странака у поступку, и да њихово деловање буде у складу са 

прописима, а како у Републици Србији као мултикултуралној и мултирелигијској 

средини, у највећој мери превлађује хрићанска православна вера,62 а морал 

произилази из учења о хришћанској етици, може се рећи да ће суд водити 

рачуна да располагања странака буду у складу са хрићанском моралном 

етиком, као и са законима чији вредности елемент произилази из представе 

моралности које преовлађује у Републици. 

 

3.3. Остваривање савести и слободе воље кроз медијацију 

 

Овај рад није случајно започео цитирањем Јеванђеља по Јовану речима „У 

почетку беше Реч“. Медијација као поступак се базира на ненасилној 

комуникацији, која је  утемељена на језику и комуникацијским вештинама које 

                                                 
54 Радомир Лукић, Будимир Кошутић, Увод у право, Правни факултет Универзитета у  Београду, 
Београд 2006, 220. 
55 Р. Биговић, Људска права у хришћанској традицији,  Службени гласник, Београд 2009, 18. 
56 Дајем да би ти мени дао. 
57 Учини да би ти било учињено. 
58 Ја дајем а ти да радиш. 
59 Радим да ми даш. 
60 С. Панов, „Основ за развод духовног брака“, Анали Правног факултета у Београду (Анали 
ПФБ), 2/2012, 163. 
61 Ibid. 
62 Попис становништва, домаћинства и станова 2011. у Републици Србији,Вероисповест, 
матерњи језик и национална припадност, Републички завод за статистику – Република Србија, 
Београд 2013, 13.  
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јачају нашу способност да останемо људска бића, те нас води у преобликовању 

начина на који се изражавамо и чујемо друге.63 Наше речи уместо уобичајених 

аутоматских реакција постају свесни одговори чврсто утемељени у свести о 

томе шта опажамо, осећамо и желимо.64 У поступку медијације медијатор 

усмерава своју пажњу да чује шта други опажају, осећају, и шта је странама у 

поступку потребно како би обогатили своје животе. У ту сврху се често користе 

парафразирањем као технике добијања потврде странака оног што су разумели 

у току поступка. Ако је медијатор тачно примио поруку саговорника, његово 

парафразирање ће им то потврдити, а ако је његово парафразирање нетачно, 

стране у поступку ће га исправити. На тај начин побољшава се разумевање, 

али и даје странама времена да размисле о томе шта су рекле и дубље уроне у 

себе.65 Дар слободе избора човек препознаје у могућности да изабере своје 

сопствене животне орјентире. Како је говорио свети Иринеј Лионски, Бог је 

човека створио као слободног, као оног који има сопствену власт да 

добровољно остварује Божију вољу, а не по Божијој принуди. Принцип слободе 

савести у сагласности је са вољом Божијом, ако штити човека од деспотизма у 

односу на његов унутрашњи свет, од насилног наметања различитих 

схватања.66 Медијација је поступак који је лишен сваког наметања, и у њој важи 

начело равноправности.67 Треба истаћи да је слобода изражавања мишљења и 

осећања, природни наставак слободе избора, односно слободе воље, те да Реч 

представља основно средство комуникације људи како са Богом, тако и 

међусобно. Човек носи посебну одговорност за сопствене речи, о чему је и Исус 

Христ говорио: „Јер ћеш због својих рјечи бити оправдан, и због својих рјечи 

бити осуђен“.68 Стране у поступку не смеју да буду изложене међусобним 

вређањем, јер садржај комуникације озбиљно утиче на благостање човека и 

међусобне односе у друштву. Изјаве страна не треба да доприносе ширењу 

греха, да рађају насиље и несклад у друштву.69 У поступку медијације 

медијатор је дужан да обезбеди узајамно поштовање учесника процеса.70 Зато 

                                                 
63 Marshall B. Rosenberg, Нeнaсилнa кoмуникaциja: jeзик живoтa,  Цeнтaр зa мир, нeнaсиљe и 
људскa прaвa, Oсиjeк 2006, 24. 
64 Ibid., 25. 
65 Ibid.,100. 
66 Р. Биговић, Људска права у хришћанској традицији,  Службени гласник, Београд 2009, 24. 
67 ЗОПУРС, чл. 10 
68 Р. Биговић, Људска права у хришћанској традицији,  Службени гласник, Београд 2009, 25. 
69 Ibid., 26. 
70 Етички кодекс посредника,Службени гласник РС, бр. 146/2014, чл. 8 
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медијатор применом технике парафразирања, неће поновити речи саговорника 

у целости, поготову уколико су увређујуће за другу страну, већ ће превести у 

ненасилну комуникацију, а притом задржати изворни смисао поруке. Код 

парафразирања водиће рачуна и о тону гласа, јер кад стране у поступку чују 

властите речи, оне су врло осетљиве и на најмањи траг критике или сарказма. 

Декларативан тон који говори о њиховом проблему такође делује негативно. 

Медијатор мора свесно да слуша туђе осећаје и потребе, а његов тон гласа 

мора да им недвосмислено говори да га искрено занима да ли их је добро 

разумео.71 Како је речено на почетку савест и слобода воље су два аспекта 

морала по хришћанској етици. Како је по хришћанској етици Савест Божији глас 

у нама, а Бог апсолутан по својим својствима, савест ће свој ауторитет црпити 

из Божијег ауторитета, који може да процењује човека и његове манифестације 

јер је изнад њега.72 Исус Христ назвао је срце центром из кога извире добро и 

зло73. Циљ Хришћанског морала је у томе да се створе личности сличне Богу,  

те су за испуњење тог циља потребна и спољашња дела. Добру вољу своју и 

чисто срце човек треба да докаже и да оправда добрим делима.74 Када стране у 

поступку изађу задовољне коначним исходом, то значи да су обе учиниле добро 

дело једна према другој. Медијатор је својим интервенисањем помогао 

странама у сукобу  да својом вољом постигну властити, обострано прихватљив 

споразум о предмету сукоба. Зато је медијација поступак који пружа странама у 

поступку да обе изађу као победнице (win-win), такође, и зато што оне саме 

контролишу процес и свој споразум граде на личним перцепцијама правде.75 

Интервенисање медијатора подразумева улажење у постојећи систем односа 

страна у поступку са циљем да им се помогне.76 Целокупан процес се базира на 

комуникацији између медијатора и страна у поступку77, користећи „Реч“ као 

                                                 
71 M. B. Rosenberg, Нeнaсилнa кoмуникaциja: jeзик живoтa,  Цeнтaр зa мир, нeнaсиљe и људскa 
прaвa, Oсиjeк 2006, 103. 
72 Б. Кончаревић,  Морално богословље: (хришћанска етика), Духовна академија "Св. Василија 
Острошког", Србиње 2003,  43. 
73 Свето писмо, Јеванђеље по Луки (6, 43-47) 
74 П. С. Протић, Православна хришћанска етика или наука о хришћанском моралу: за 
свештенике и ученике богословије, Београд 1897, 28. 
75 Sara Greco Morasso, Argumentative and other communicative strategies of the mediation practice, 
Faculty of Communication Sciences University of Lugano, 2008,  11. 
76 Tамара Џaмoњa Игњaтoвић, Meдиjaциja: принципи, прoцeс, примeнa, Цeнтaр зa примeњeну 
психoлoгиjу, Бeoгрaд  2014, 69. 
77 Sara Greco Morasso, Argumentative and other communicative strategies of the mediation practice, 
Faculty of Communication Sciences University of Lugano, 2008,  11. 
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божанску творевину78. Дакле, медијатор помажући странама у сукобу, чини 

добро дело, и заједно са странама које су учествовале у поступку, по 

хришћанској етици, приближио је њих и себе Богу.  

 

3.4. Медијација у врлинама хришћанским 

 

3.4.1 Смирење и кротост 

 

Смирење као вредност хришћанство не дефинише прецизно сматрајући да је то 

својство Божије, па Свети оци не дају јединствену и прецизну дефиницију 

смирења, али његова суштина састоји се у томе да човек искрено призна да је 

гори и грешнији од свих, да заборави своја добра дела и да увиди своје грехе, 

слабости и немоћи.79 Свети оци пишу, да није велика ствар чинити чудеса, или 

видети анђеле, него видети сопствене грехе. „Онај ко је свестан свог греха 

већи је и од оног ко молитвом мртве васкрсава“.80 Смирење је темељ 

духовног напредовања јер нас подстиче на стицање врлина и на њихово 

умножавање. Оно код људи изазива симпатије према смиренима. Смирење 

елиминише уображеност, сујету и демонску прелест. Из смирења се рађају сви 

дарови Духа Светога, као што су духовно искуство, мудрост, уздржавање, 

стрпљење, љубав, трезвеност, срдачност, искреност, простодушност и 

милосрђе. Смирење испуњава душу радошћу и миром Господњим.81 Свети 

Сава је у свом Карејском типику82, а чији је оригинал и данас сачуван, поред 

свог печата као свој потпис написао: „Од свих последњи, Сава грешни“.83 

Медијатор у току целог медијацијског поступка мора исказивати своју смиреност 

и скромност. Стране у поступку ни у једном тренутку не смеју да осете да 

медијатор има лични однос према предмету спора, да има анимозитет или 

симпатије према једној од страна у поступку, да се осећа надмено у односу на 

њихову несрећу због које су и дошле у скуоб па самим тим и у медијацијски 

поступак. Световни закони од медијатора траже неутралност и 

                                                 
78 Vid. fn. 2 
79 Oстaпeнкo, Сaвa Mихaилoвич, Сeмe сaтaнинo и љубaв Христoвa: нajвaжниje хришћaнскe 
врлинe и гoрдoст, Maнaстир Свeтoг aрхaнгeлa Mихaилa, Нoви Сaд 2012, 38. 
80 Ibid., 39. 
81 Ibid., 41. 
82 Један од најстаријих, највећих и најзначајнијих сачуваних писаних споменика српске културе 
и писмености из XII века, а назив је добио по Кареји седишту Свете Горе. 
83  Димшо Перић, Црквено право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2006, 81. 
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непристрасност.84 Непристрасност значи одсуство давања предности било којој 

страни у сукобу. Неутралност значи да медијатор нема свој скривени интерес у 

односу на предмет спора и не очекује директну добит од једне стране у спору 

као компензацију за посредничке услуге. С друге стране, непристрасност и 

неутралност не значи да медијатор не сме да има личне ставове и мишљења у 

погледу предмета или резултата спора, али их не саопштава, а посебно их не 

намеће странама у поступку.85 По мишљењу аутора медијатор у току целог 

поступка мора да се уздржи од надмености, уображености и сујете, а треба да 

негује хришћанске врлине као што су духовно искуство, мудрост, уздржавање, 

стрпљење, љубав, трезвеност, срдачност, искреност, простодушност и 

милосрђе. Етичка правила у медијацији су уобичајено моралне природе, те се 

њихово непоштовање ретко озбиљно правно санкционише. Последице се, по 

правилу, везују за губитак угледа медијатора. У ситуацијама када се законским 

правилима поједини професионални стандарди уздижу на ранг начела 

медијације, поступање противно таквим начелима може водити одговорности 

медијатора за штету86. У неким системима поступање које није у складу са 

етичким стандардима за последицу може да има дисциплинску одговорност87 

медијатора.88 Одређени медијацијски центри у Србији су у своје акте унели 

хришћанске вредности као модел понашања медијатора, а као вид санкције 

увели и прекид сарадње са медијаторм чије је морално понашање у поступку 

супротно законским, и друштвено прихватљивим вредностима.89 Санкција није 

страна за Хришћанство. Исус Христ је говорио: „Али ако ти згријеши брат 

твој, иди и покарај га насамо; ако те послуша, добио си брата својега. Али 

ако те не послуша, узми са собом још једнога или двојицу да на устима два 

или три свједока остане свака ријеч. Ако ли њих не послуша, кажи Цркви; а 

ако ли не послуша ни Цркву, нека ти буде незнабожац и цариник“.90 Из 

Исусових речи се види са коликим стрпљењем се треба опходити према онима 

                                                 
84 ЗОПУРС, чл. 14 и Етички кодекс посредника,Службени гласник РС, бр. 146/2014, чл. 5 
85 T. Џaмoњa Игњaтoвић, Meдиjaциja: принципи, прoцeс, примeнa, Цeнтaр зa примeњeну 
психoлoгиjу, Бeoгрaд  2014, 70. 
86 ЗОПУРС, чл. 35 
87 ЗОПУРС, чл. 39 
88 T. Џaмoњa Игњaтoвић, Meдиjaциja: принципи, прoцeс, примeнa, Цeнтaр зa примeњeну 
психoлoгиjу, Бeoгрaд  2014, 125 
89 Статут удружења „Посредници у решавању спорова“ БУ 7359/16, чл. 14, и Етички кодекс 
понашања посредника у решавању спорова 46/17, од 03.12.2016, чл. 9, удружења „Посредници 
у решавању спорова“. 
90  Д. Перић, Црквено право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2006, 115. 
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који греше, те да је казна последња неизбежна опција.  И Апостол Павле је 

заповедним тоном писао Корићанима: „Избаците злога између вас самих“.91 За 

Европско подручје значајан је Европски кодекс понашања медијатора (The 

European Code of Conduct for Mediators) који поставља минималне захтеве 

обуке, принципе на основу којих се медијатор понаша, а нарочито питања 

неутралности, равноправности, поверљивости, поштења медијатора на 

медијацијским сесијама и другим састанцима са странама у поступку, 

обезбеђења самосталности у одлучивању странака у процесу медијације, као и 

минималне захтеве како би се осигурала ефикасност интервенције медијатора 

у поступку.92 По хришћанској етици медијатор треба да разуме „Смирење“ као 

духовну врлину коју треба да подстиче према странама у спору. Постоје 

неколико нивоа смирења, а могу се препознати на основу међусобног 

осуђивања страна у поступку. По хришћанској етици на првом ступњу смирења, 

човек више не осуђује друге93, као што је то некад чинио, али не осуђује ни 

самога себе, док на вишем ступњу увек самог себе осуђује, па чак и када то не 

заслужује. Знак смирења је и то кад човек стално прекорава себе због свих 

својих грехова, па чак и оних најмањих, на пример због лењости и немара. 

„Знаци смирења су и сузе умиљења, стрпљиво ношење свог крста без и 

најмањег роптања, као и подношење прекора, подсмеха, понижавања и 

слично“.94 Смирен човек се радује кад га грде и понижавају, а брине се кад га 

хвале.95 Да би Хришћанин стекао смирење, треба на све могуће начине да се 

труди да избегава похвале плашећи се и клонећи се људи који га хвале, ласкају 

му и исказују своје поштовање.96 Сличног мишљења је и Розенберг, који сматра 

да се захвалност мора примати без осећаја супериорности, али и лажне 

скромности. Скромност се по Маршалу Б. Розенбергу прима из две супротне 

позиције. На једној позицији је егоизам, веровање да смо супериорни јер нам је 

упућена захвалност. Друга крајност је лажна скромност, негирање важности 

захвалности тиме што је брзо одбацимо од себе речима „Ма ништа, ништа“ или 

„Није вредно помена“. Захвалност требамо да примимо с радошћу, свесни да је 

                                                 
91  Ibid. 
92 Zeno Daniel Sustac, et al.,Best practice guide on the use of mediation in cross-border cases, C.N. 
Imprimeria Nationala, Bucharest 2013, 90. 
93 Vid. fn. 153 
94 Oстaпeнкo, Сaвa Mихaилoвич, Сeмe сaтaнинo и љубaв Христoвa: нajвaжниje хришћaнскe 
врлинe и гoрдoст, Maнaстир Свeтoг aрхaнгeлa Mихaилa, Нoви Сaд 2012, 42. 
95 Ibid. 
96 Ibid., 47. 
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Бог дао свима моћ да обогате живот другима. Ако смо свесни да је то Бог који 

кроз нас делује дајући нам моћ да обогатимо живот другима, тада се може 

избећи замка ега и лажне скромности.97 И ако нужно, не значи да је довољно да 

само медијатор постигне смиреност, већ је потребно да ту смиреност пренесе и 

на стране у поступку, да их мотивише да разумеју своју несавршеност и да 

прихвате несавршеност другога, да не осуђују другог, те да заједнички нађу 

начин како да се изборе са свим несавршеностима које поседују и које утичу на 

њихове међуљудске односе. Дакле, смирен Хришћанин с љубављу поучава 

људе око себе, с благошћу упозорава и бескрајно дуго трпи оне који су 

погрешили у нади да ће се поправити. Смирени Хришћани не воле да се истичу 

(кротост), а своју власт над другима виде само као своју обавезу да служе 

њиховом спасењу, и у контакту с њима искрено се сматрају мањима од њих.98 

Значајно је истаћи да се хришћанска етика спроводи по хришћанском праву 

(правилима), па тако постоје услови које је потребно да испуни лице које 

претендује да се ода монашком животу. Једно од њих је полагање монашких 

завета која подразумева постриг расофору, малу и велику схиму. „Схимна“ или 

„Схима“ по канонској терминологији значи спољашњу понизност, смиреност, 

која показује унутрашњу душевну скрушеност, и према степену те скрушености 

зове се мала или велика схимна. Постриг велике схиме могу примити само они 

малосхимници који се одликују строгошћу монашког живота.99 Слично, и 

медијатор се по успешном завршетку поступка медијације неће хвалити својим 

делима, односно обавештавати јавност100 да је одређени спор успешно решио. 

Исто тако, иако је сигуран у своје стручне способности медијатор неће странама 

у поступку обећавати коначан исход спора.101 Такво понашање је супротно не 

само горе назначеним духовним законима, већ и санкционисано световним 

прописима који се односе на поштовање начела поверљивости у медијацијском 

поступку.102 Дакле, по медијацијској етици медијатор мора да буде кротак, тих, 

неупадљив у свом раду, а што представља и основне хришћанске врлине. 

 

                                                 
97 M. B. Rosenberg, Нeнaсилнa кoмуникaциja: jeзик живoтa,  Цeнтaр зa мир, нeнaсиљe и људскa 
прaвa, Oсиjeк 2006, 174. 
98 Ibid., 43. 
99 Д. Перић, Црквено право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2006, 108. 
100 ЗОПУРС, чл. 12 
101 ЗОПУРС, чл. 34, ст. 2 
102 ЗОПУРС, чл. 13, и Етички кодекс посредника,Службени гласник РС, бр. 146/2014, чл. 7 
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3.4.1.1. Лажно смирење 

 

Аутор сматра да је корисно за читаоце овог рада да се нагласи разлика између 

смирења и „Умишљеног смирења“, које представља лажно, извештачено и 

усиљено смирење. Људи који умишљају да су смирени веома често понављају 

да су грешни, па чак и наводе неке своје грехе да би на тај начин потврдили 

своје речи. Пажљивом и духовно искусном саговорнику, одмах бива јасно да тај 

човек пати од маније смирености, што је иначе један од облика прикривене 

гордости.103 Постоји истинита прича о тобоже смиреном монаху који је пожелео 

да носи вериге104, а који је без благослова духовног Оца почео да моли ковача 

да му их направи. Ковач је одбио, али кад је монах и по други пут дошао са 

истом молбом, ковач се обратио Игуману и питао га шта да ради. Игуман му је 

рекао да га провери тако што ће га ошамарити. Ако одћути, нек му испуни  

молбу, а ако се побуни, нека га раскринка. Када је монах по трећи пут дошао са 

истом молбом, ковач се претварао да се тобоже наљутио на њега и ошамарио 

га. Монах се толико увредио да му је истом мером вратио. Тад му је ковач рекао 

да му опрости, да му је тако Игуман заповедио, да га на такав начин провери. 

Монах се постидео и отишао. За оног ко стално себе унижава веома је корисно 

да га неко искуша, јер ће се одмах видети да ли се ради о истинском или 

лажном смирењу. 105 

 

3.4.2 Покајање 

 

Од покајања за раније учињене грехе, почиње нови, истински побожни живот 

сваког Хришћанина. Покајање се сматра обновом крштења, те обећање Богу да 

ће се водити нови живот, чињењем добрих дела, а супротних пређашњим 

гресима. Оно представља добровољну самоосуђујућу мисао, са разлога што 

                                                 
103 Oстaпeнкo, Сaвa Mихaилoвич, Сeмe сaтaнинo и љубaв Христoвa : нajвaжниje хришћaнскe 
врлинe и гoрдoст, Maнaстир Свeтoг aрхaнгeлa Mихaилa, Нoви Сaд 2012, 57. 
104 Ланац , окови, као симбол прогона Хришћана. Када Ирод баци у тамницу апостола Петра, 
апостол би окован у двоје вериге. А када ноћу апостол спаваше међу двојицом војника, анђео 
Господњи куцну Петра у ребра, пробуди га и изведе. И са њега спадоше вериге, о чему је 
записано у Делима Апостолским (Д.А. 12, 4-7). О том преславном избављењу Петровом од 
окова и тамнице рашчу се по целом Јерусалиму. Тада неки Хришћани кришом узеше Његове 
вериге, и чуваху их код себе, као да пред очима имају самог врховног апостола Петра.Те вериге 
добише целебну силу од апостолског тела, које беше чврсто везано њима.Зато што беху 
припијене уз тело Његово, исцељиваху од болести и изгоњаху зле духове. (Д.А. 19, 12). 
105 Ibid., 58. 
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покајање представља непрестано испитивање и призивање милосрђа Божијег 

због учињених безакоња.  Покајање представља подвиг побожног живота којим 

се од Бога умољава опроштај.106 Када је Свети Јероним упитао: „Боже, шта да 

Ти принесем? Немам шта..." – добио је одговор: "Имаш... Своје грехе.“107 По 

хришћанској етици једино што заиста и можемо учинити и принети је будност за 

сопствене грехе и свест о томе. „Претпоставка покајања је вера у Бога“.108 

Како је записано у „Хиландарској повељи Симеона Немање“, Симеону је 

Владика након његовог дугог чекања за монаштво рекао: „Не дођох призивати 

праведника, но грешнике на покајање“.109 Покајање може бити део 

медијације.110 Медијатор ради на помирењу супростављених интереса 

користећи се својим стручним ауторитетом и способностима, којима поможе 

странама да се ослободе сукоба на начин који је утемељен на њиховим 

потребама и интересима, њиховим стандардима правде, као и на оном што су 

показала претходна искуства. Странама у поступку је потребан поступак 

медијације зато што им је између осталог потребна и процедурална помоћ у 

преговарању.111 Суштина тих процедура јесте да се стране у поступку измире, а 

што је корак ка покајању, јер уколико су предмет медијације завађени 

међуљудски односи који се базирају на међусобно учињеним гресима, то значи 

да се свака страна мора покајати и тражити опрост од друге за исти. Покајање, 

кроз међусобни опрост се у медијацији огледа у томе што је искључена 

могућност да једна страна у поступку добије све, и такав Споразум би био 

супротан световним прописима који регулишу област медијације112. Медијација 

подразумева бар један мањи степен попуштања на обе стране113, а то значи 

признање да му не припада целокупно право које је желео у својој почетној 

позицији, односно прихватање да је у неком делу грешио. Поступак медијације 

је могућ и код оних кривичних дела које се гоне по приватној тужби, јер за 

                                                 
106 Aнтoни Видкoвски, Прaвoслaвљe кao прaвoживљe, Свeтa Гoрa Aтoнскa: Maнaстир Хилaндaр, 
Бeoгрaд 2009, 9. 
107https://www.saborna-crkva.com/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=74 , 05. 
март 2017. 
108 Ibid. 
109 М. Благојевић, Србија у доба Немањића, од кнежевине до царства: 1168-1371, Вајат- ИРО, 
Београд 1989, 57. 
110 Vid. fn. 109 
111 T. Џaмoњa Игњaтoвић, Meдиjaциja: принципи, прoцeс, примeнa, Цeнтaр зa примeњeну 
психoлoгиjу, Бeoгрaд  2014, 70. 
112 ЗОПУРС, чл. 28.  
113 Закон о облигационим односима – ЗОО, Службени лист СФРЈ, бр. 28/78, 39/85, 45/89, 57/89, 
Службени лист СРЈ, бр. 31/93, и Службени лист СЦГ, бр. 1/2003, чл. 1090  

https://www.saborna-crkva.com/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=74
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њихово процесуирање држава има мањи степен интереса, због слабијег 

интезитета последица које изазива у јавном поретку.114 Ако у поступку 

медијације дође до измирења приватног тужиоца кроз намирења 

имовинскоправног захтева, или испуњењем одређене чинидбе, приватна тужба 

се сматра повученом, и судија доноси решење о повлачењу приватне тужбе.115 

То се најбоље може илустровати у кривичним делима против части и угледа, а 

кроз пример кривичног дела увреде,116 чије биће кривичног дела представља 

изјаву омаловажавања, нарушавање нечије части, угледа и достојанства , не 

само са аспекта личног доживљаја увређеног, већ и објективног значења у 

схватању друштвене средине.117 Уколико се на рочишту за медијацију као првој 

радњи по подношњу приватне тужбе, стране упућене на медијацију споразумеју 

да свој однос реше мирним путем, и том приликом исти буде успешно окончан, 

то значи да се окривљени покајао, и да је учинио одређену чинидбу према 

тужиоцу, а овај је, због прихвата покајања опростио те повукао своју тужбу. Како 

је могућа и противтужба окривљеног уколико је тужилац истом приликом 

починио кривично дело које се гони по приватној тужби према окривљеном, 

могућа је и ситуација да се у медијацији обе стране покају и опросте једна 

другој.118 Чинидба у конкретном случају може да буде извињење, или уплата 

одређеног износа на основу нематеријалне штете, или кумулативно обе, али и 

нешто сасвим треће, јер медијација није везана границама постављеног 

тужбеног захтева, што је једна од њених предности. Дакле, чинидба 

представља покајање, а повлачење тужбе опрост. Треба истаћи да се мора 

правити разлика да ли се окривљени покајао за дато кривично дело само пред 

земаљским судом или се истински покајао у дубини душе пред Богом. Са 

становишта световних закона прво је довољно, јер јавни поредак не залази у 

дубину људске душе, нити за то има механизме, док по хришћанској етици, са 

становишта Божијих закона суди Бог.119 Покајање у својој спољашњој 

афирмацији значи да се више не чини грех. Истински знак покајања је „Више не 

                                                 
114 Законик о кривичном поступку – ЗКП, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 
32/2013 и 55/2014, чл. 505 
115 Ibid. 
116 КЗ, чл. 170 
117 Пресуда Апелационог суда у Београду бр. Кж1 3607/11, од 18.10.2011. године. 
118 ЗКП, чл. 66 
119 Vid. fn. 72 
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чини грех због кога се приноси покајање“.120 „Уздах из дубине душе јесте 

почетак спасоносног покајања“.121 Из свега наведеног може се извући 

закључак да медијација може представљати поступак покајања пред 

земаљским судом и земаљским законима, уколико је предмет медијације 

својеврстан грех учињен од стране окривљеног према тужиоцу, или пак и према 

окривљеном као контратужиоцу.122 Треба истаћи да покајање, по хришћанској 

етици, не понижава човека, већ ојачава његово достојанство дато од Бога, и 

пружа му јак стимуланс за духвни рад на себи, и очување чистоте пред Богом, 

на тај начин што ће спознати властите грехове, и својом жељом изменити 

сопствени живот.123 

 

3.4.3 Милосрђе 

 

Суштина милосрђа јесте састрадање и жалостивост срца према свим осећајним 

саздањима Божијим. Милосрђе представља узвишеност које се састоји у 

самопожртвовању за друге.124 Како је говорио преподобни Јован Пророк: „Ко 

жели да навикне да даје милостињу, треба сам себе да подсећа на Богом 

обећану награду“ јер „Ко шкрто сеје, шкрто ће и жњети, а ко са благословима 

сеје, благословима ће и жњети“.125 Хришћанство на милостињу гледа као на 

зајам Богу.126 Судски систем заштите у себи не садржи милосрђе, већ бива 

немилосрдан према једној од страна у поступку. Једна страна увек мора да 

изађе незадовољна из суднице, а неретко излазе и обе. Судија доноси пресуду 

на основу свог слободног судијског уверења127 а не основу Божије правде. То је 

и разумљиво јер само Бог зна истину. Чак је и преподобни Исак Сирин говорио: 

„Милосрђе је супротно правосуђу. Правосуђе је прецизно одмеравање по којем 

свако добија оно што је заслужио, и при награди или казни нема попуштања 

некој од страна нити било какве пристрасности. С друге стране, милосрђе је 

                                                 
120 Aнтoни Видкoвски, Прaвoслaвљe кao прaвoживљe, Свeтa Гoрa Aтoнскa: Maнaстир Хилaндaр, 
Бeoгрaд 2009, 15. 
121 Ibid., 11. 
122 ЗКП, чл. 66 
123 Р. Биговић, Људска права у хришћанској традицији,  Службени гласник, Београд 2009, 14. 
124 Aнтoни Видкoвски, Прaвoслaвљe кao прaвoживљe, Свeтa Гoрa Aтoнскa: Maнaстир Хилaндaр, 
Бeoгрaд 2009, 77. 
125 Ibid. 
126 Ibid., 78. 
127 ЗПП, чл. 8 
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израз бриге, на коју нас подстиче благодат, као и саосећање, и то такво да 

се не узвраћа злом ономе ко је зло заслужио, а изобилно награђује онај ко је 

заслужио добро“.128 Као што је већ раније речено, поступак медијације 

подразумева одређена попуштања129, а свако попуштање је милосрђе према 

другој страни. Једна страна се жртвује за другу тако што се одриче оног што јој 

се наизглед чинило да јој је било преко потребно, а пажљивим радом 

медијатора, откривајући властите потребе, спознала је другачије. Медијација 

која подстиче ненасилну комуникацију замењује старе обрасце одбране, 

повлачења или напада када се стране у поступку нађу лицем у лице са осудом 

или критиком, па стране у поступку почињу да виде себе и друге, као и своје 

намере и односе у сасвим новом светлу. Отпор, дефанзивност и насилне 

реакције су сведене на најмању могућу меру. Када се стране усредсреде на 

појашњење онога што опажају, осећају и својим потребама, а не на 

дијагностиковање и осуђивање, почињу да откривају дубину властитог 

саосећања. Наглашавајући дубоко слушање, и себе и других, медијација 

подстиче поштовање, пажњу и емпатију те развија обострану жељу за давањем 

од срца.130 На тај начин медијација подстиче милосрђе јер се стране одричу 

оног што им није потребно за задовољење својих потреба, а да међусобно дају 

оно што је другој потребно. Како је говорио Јован Пророк: „Мера 

(милостивости) може бити различита и свако треба да је чини према својој 

наклоности“.131 Дакле, „Оно што је крајње потребно нама самима- не треба 

давати“.132 Када стране у поступку дају од срца њих окупира радост, јер су 

обогатиле живот другога. Ова врста давања обогаћује и оног ко даје и оног који 

прима. Особа која прима и ужива у дару не брине се о последицама које иду уз 

поклањање из страха, кривице, срама или жеље за добитком. Онај који дарује је 

обогаћен ојачаним самопоштовањем до чега долази када види како његова 

                                                 
128 Oстaпeнкo, Сaвa Mихaилoвич, Сeмe сaтaнинo и љубaв Христoвa: нajвaжниje хришћaнскe 
врлинe и гoрдoст, Maнaстир Свeтoг aрхaнгeлa Mихaилa, Нoви Сaд 2012, 128. 
129 Vid. fn. 112 
130 M. B. Rosenberg, Нeнaсилнa кoмуникaциja: jeзик живoтa,  Цeнтaр зa мир, нeнaсиљe и 
људскa прaвa, Oсиjeк 2006,  25. 
131 Oстaпeнкo, Сaвa Mихaилoвич, Сeмe сaтaнинo и љубaв Христoвa: нajвaжниje хришћaнскe 
врлинe и гoрдoст, Maнaстир Свeтoг aрхaнгeлa Mихaилa, Нoви Сaд 2012, 86. 
132 Ibid. 
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настојања придоносе нечијем благостању.133 Достигнуће тога има за награду да 

је медијација успешна!  

 

3.4.4. Незлопамтљивост и негневљивост  

 

У Хришћанству се сматра да је гневљивост мајка многих порока, и да ју је тешко 

обуздати. Још теже је из срца истиснути злопамћење, које настаје гомилањем 

гневљивости. Свети Доротеј134 је рекао да док су још младе страсти њих треба 

сећи, да се не учврсну у нама, јер ћемо се тада намучити. Једно је извадити 

малу биљку из земље, а друго је ишчупати из корена велико дрво. Тако и гнев 

који се устали постаје злопамћење. По Хришћанству, злопамћење је чувар 

грехова, пропаст врлина, отров за душу, црв ума, посрамљење молитве, 

отуђење љубави, непријатно осећање у коме се са горком насладом ужива, и 

грех који не престаје.135 Слично је и у медијацији. Медијација је најделотворнија 

када се спроводи на почетку сукоба, а немогућа уколико је сукоб прерастао у 

насиље. Чак шта више, уколико медијатор у току поступка открије да постоје 

елементи угрожавања психичког или физичког интегритета једне стране пре 

или у току поступка, он тада није у обавези да чува поверљивост поступка и 

има дужност да се обрати надлежним органима.136 По учењу Светих отаца, 

најуспешније средство против злопамћења, премда успешно само на почетку 

раздражљивости, јесте сам прекинути гнев. Друго, не треба гајити у срцу ни 

најмање незадовољство према увредиоцу, него отворено и без одлагања са 

спокојним осећањем изрећи своје незадовољство.137 Уколико се злопамћење 

укорени у души, веома је спасоносно расуђивати о погубним последицама. Како 

сведочи Свети Лествичник: „Виђао сам злопамтила, који су саветовали 

другима да не памте зло, и који су се застидевши сопствених речи, 

ослободили и своје страсти“.138 Медијација је поступак који може искоренити 

или бар умањити гневљивост, односно злопамћења међу људима. Наиме, у 

                                                 
133 M. B. Rosenberg, Нeнaсилнa кoмуникaциja: jeзик живoтa,  Цeнтaр зa мир, нeнaсиљe и 
људскa прaвa, Oсиjeк 2006,  26. 
134 A. Видкoвски, Прaвoслaвљe кao прaвoживљe, Свeтa Гoрa Aтoнскa: Maнaстир Хилaндaр, 
Бeoгрaд 2009,  127. 
135 Ibid. 
136 ЗОПУРС, чл. 13 
137 A. Видкoвски, Прaвoслaвљe кao прaвoживљe, Свeтa Гoрa Aтoнскa: Maнaстир Хилaндaр, 
Бeoгрaд 2009, 129. 
138 Ibid., 131. 
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поступку медијације стране су подстакнуте да говоре једна другој. Често избаце 

из себе гнев, што се у медијацији зове „вентилирање осећања“. Медијатор то 

дозвољава и то је пожељно у разумним границама, а његова улога је да спречи 

да вентилирање осећања пређе у физичко или вербално насиље. Ако се 

вратимо на мудрости монаха изложених на почетку, можемо извући закључак, 

да медијатор саветовањем другима да из душе избаце гневљивост, односно 

злопамћење, поспешује и стање свог духа. Затим, он у странама у сукобу даје 

могућност да причају, да избаце из себе гневљивост „без одлагања (и) са 

спокојним осећањем изрећи своје незадовољство“. Он такође, може прибећи и 

упути их  где ће се наћи уколико њихов сукоб не реше. Негневљивост и кротост 

су хришћанске врлине које се испољавају у неосетљивости за увреду. Та 

неосетљивост произилази из великих подвига и обилног зноја. „Кротост 

представља непокретно стање душе које се не мења, било да трпи 

разноврсна понижења, било да слуша похвале“.139 Међу најглавније узроке који 

побуђују зверску раздражљивост против ближњег, најчешће се убраја сујета, 

среброљубље, стомакоугађање, а најчешће надменост. Није могуће да се неко 

разгневи на ближњег уколико се његово срце не узнесе над њим, ако га не 

понизи или ако себе не буде сматрао вишим од њега. По хришћанској етици у 

нама , суштински, не производе гнев речи, већ гордост у односу на оног ко нас 

вређа али и наша сопствена надменост. Страст гнева, запавши срце, као искра 

постепено али брзо распламсава, понекад, и до неугасивог огња. Наиме, ова 

страст се појављује на четвороструки начин, најпре у срцу, затим у очима, па на 

језику и најзад у самом делању зла.140 Та страст поразивши разум и освојивши 

власт над душом, човека чини савршеном звери, лишвајући га расуђивања и 

недајући му да буде човек. Даље последице раздражљивости су злопамћење, 

мржња, непријатељство, смооправдавање. Исус Христ је говорио: „Сваки који 

мрзи брата свога јесте човекоубица, а знате да ниједан човекоубица нема 

вечни живот који остаје у њему”.141 Током медијације се често јављају и 

интезивне емоције, јер су стране углавном биле у ситуацијама сукоба те је неко 

доживео емоционалну или материјалну повреду. Због тога што повређена 

особа може да буде трауматизована повредом или ставом особе која је над 
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њом учинила повреду, и која током медијације на разне начине покушава да 

оправда своје понашање кроз рационализације, минимизирања, пребацивањем 

одговорности на друге и слично, процес комуникације између страна у поступку 

и разрешавање ситуације може бити велики изазов за медијатора.142 Најчешће 

емоције које се јављају код страна у поступку су, бес, љутња, страх, туга, бол, 

узнемиреност, али и сложена емотивна стања, као што су нелагодност, 

несигурност, разочараност, повређеност, обесхрабреност, неповерење, 

збуњеност, кривица, беспомоћност, и слично. Конструктивно реаговање на 

интезивне емоције може допринети и идентификацији незадовољених потреба 

особе. Изражен интезитет емоције код стране у поступку може указивати да је 

угрожена њој важна потреба, која је условила одређену емоцију. Медијатори се 

у свом раду посебно користе вештинама активног слушања, рефлектовањем и 

емпатијом.143 Емпатија је омгоућавање својим саговорницима потпуно 

изражавање себе,  пре усмеравања пажње на решења или молбе за помоћ. Ако 

медијатор пребрзо пређе  на наслућивање онога што од њега траже, може се 

догодити да не примете његово искрено занимање за њихове осећаје и 

потребе. Емпатија подразумева да страна у поступку стекне утисак да све што 

се у њој догађа добило пуно разумевање, и онда ће искусити осећај олакшања. 

То се може приметити ако медијатор осети нестанак напетости, или, чак 

очигледнији знак, је чињеница да је страна у поступку престала да говори. 

Уколико медијатор није сигуран да ли је довољно дуго остао у процесу, увек 

може да постави питање: „Постоји ли још нешто што би сте желели рећи?“.144 

Преподнобни Исаак је говорио: „Уколико си мудрац, људске тајне ћеш дознати 

по речима, начину живота, и расположењу свакога. Јер, код онога код кога је 

срце сломљено страстима, и језик бива њима покретан.“ Због тога се 

гневљиво и злопамтљиво срце по неопходности изражава у оговарању, клевети 

и осуђивању.145 Како се гневљивост рађа из различитих узрока, није могуће 

определити један те исти лек против те страсти. Зато сваки болесник мора 

брижљивим испитивањем да пронађе одговарајуће средство за своје лечење. 

                                                 
142 T. Џaмoњa Игњaтoвић, Meдиjaциja: принципи, прoцeс, примeнa, Цeнтaр зa примeњeну 
психoлoгиjу, Бeoгрaд  2014, 244. 
143 Ibid., 245. 
144 M. B. Rosenberg, Нeнaсилнa кoмуникaциja: jeзик живoтa,  Цeнтaр зa мир, нeнaсиљe и 
људскa прaвa, Oсиjeк 2006, 105. 
145 A. Видкoвски, Прaвoслaвљe кao прaвoживљe, Свeтa Гoрa Aтoнскa: Maнaстир Хилaндaр, 
Бeoгрaд, 2009,  137. 



Страна 27 од 48 
 

Први услов лечења, јесте сазнати узрок свог обољења. По учењу Светих 

отаца146, свака страст произилази из троструког извора похоте: сластољубља, 

среброљубља и славољубља, те „Ако нећеш да упадаш у раздражљивост, 

немој имати пристрасности према стварима. Не жели да све буде онако како 

ти хоћеш него жели да буде онако како јесте, па ћеш да будеш у миру са 

свима. И веруј да све што се дешава са нама, чак и оно најбезначајније, бива 

по промислу Божијем, па ћеш без смућивања да поднесеш све што те 

сналази“. По хришћанској етици гнев се може избећи „Ако увек будеш имао 

мисао да си пред очима Бога Свевидца и близу Господа твога. Јер, који ће се 

поданик пред очима господара усудити на било шта што је њему неугодно?“ 

Такође, по учењу Отаца, смирење у потпуности уништава гнев и не дозвољава 

да се појави. „Смирење се ни на кога не гневи и никога не разгневљује, и гнев 

сматра нечим сасвим туђим за себе“.147 „Када се гнев од једне увредљиве 

речи као искра разгори у срцу, ти ћеш погасити жар уколико поднесеш 

увредљиву реч.“148 Оно што други говоре или чине, може бити подстицај, али 

никад узрок наших осећања. Када неко комуницира на негативан начин, можемо 

одабрати четри различита начина на који ћемо примити поруку: кривити себе, 

кривити друге, препознати властите осећаје и потребе, препознати осећаје и 

потребе скривене у негативној поруци друге особе.149 Из свега наведеног 

медијација и хришћанска етика подједнако вреднују бес (гневљивост), и мржњу 

(злопамтљивост). 

 

3.4.5 Неосуђивање 

 

Стране у сукобу су најчешће усредсређене на класификацију, анализу и 

одређивања степена погрешности радњи друге стране, уместо на то што је 

њима и другима потребно.150 Оне се чврсто држе својих почетних позиција, а 

сваки покушај друге стране да их убеди у супротно доживљавају као напад који 

их још више укопава у сукоб и уверава да је њихов једини излаз из настале 

ситуације да по сваку цену бране свој почетни захтев. Сама чињеница да је 
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позиција друге стране потпуно супростављена тумаче као потврду 

оправданости своје, једнако екстремне позиције. У таквој ситуацији готово је 

немогуће да стране дођу до решења које је обострано прихватљиво.151 Анализе 

кроз осуђивање других људских бића су трагични искази властитих потреба и 

вредности. Њихова трагичност је у томе што, када стране у сукобу изражавају 

своје ведности и потребе таквим језиком, појачавају одбрамбени став и отпор  

људи чија су им понашања важна.152 Свети Лествичник је говорио „Судити 

значи бестидно својатати Божије право“.153 Исус Христ је рекао: „Лицемере, 

извади најпре брвно из ока свога, па ћеш онда извадити трун из ока брата 

твога“154. Грех другог Христ упоређује са труном, а грех оног ко осуђује са 

брвном. Порок осуђивања лакомисленим и непажљивим људима изгледа не 

тако важним недостатком, већ нечим веома обичним, што пружа неку невину 

забаву друштву. По суду Речи Божије, он међутим, човека неминовно подвргава 

вечној осуди. „Непријатељи нашег спасења успешније него било чим другим 

лове човека клеветом и опањкавањем као неком невидљивом замком“.155 

Мржња и злопамћење неизбежно рађају оговарање, објашњава Свети 

Лествичник, јер злопамтљиви не може да издржи унутрашњи отров који га пржи 

и стара се да га избаци кроз увредљиве и подругљиве речи.156 Mржњу, клевету 

и вређање пре свега рађа сакривена, неподношљива и немоћна завист. „Знај да 

се злопамтљиви и злобни људи препознају и по томе што, обузети духом 

мржње, лако и са уживањем умањују вредност учења, делатности и врлине 

свог ближњег”.157 По препорукама Светих отаца основно средство за 

избегавање осуђивања ближњег је дубоко познање самог себе и непрестано 

самоосуђивање. „Строге и брижљиве судије грехова ближњег, болују од 

страсти стога што немају савршенога и трајног сећања и бриге о својим 

сопственим гресима“, говорио је Свети Лествичник.158 Затим живо и 
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свагдашње осећање властите немоћи и опрезност да се не упадне у исте грехе, 

особито због праведног допуштења Божијег, макар и невољно спречава свако 

осуђивање.159 Треће, свето осећање самоунижења и смирења пред свима 

никако не допушта понижавајуће суђење о ближњем, чак и кад види и схвата 

тежину његових сагрешења. „Не судите и неће вам се судити“160, због тога што 

ми треба да се сматрамо грешнијим од свих.161 Ми једино можемо знати са 

сигурношћу, премда и то непотпуно, само недостатке своје душе. Следеће, ми 

нећемо осуђивати ближњег јер знамо да је тешко борити се са сваком страшћу. 

“Ко хоће да победи духа оговарања, нека преписује кривицу не ономе који је 

пао, већ демону који га је оборио, јер нико баш нарочито не жели да греши 

против Бога, мада нико од нас не греши принудно”, саветује Свети Лествичик. 

Познати истраживач ненасилне комуникације Маршал Б. Розенберг бавећи се 

питањем шта нас отуђује од природног стања саосећања, индетификовао је 

специфичне облике језика и комуникације за које верује да придоносе насилном 

понашању према другима и себи. За те облике комуникације кориси термин 

„Комуникација која отуђује од живота“. Једна од врста комуникације која отуђује 

од живота јесу моралистичке осуде које сугеришу да су људи који не делују у 

складу са нашим вредностима криви или лоши. Такве осуде се могу наћи у 

формулацијама као што су: „Проблем са тобом је што си превише себичан“, 

„Она је лења“ и друге. Окривљење, увреде, исмевање, етикетирање, 

критиковање, упоређивање и дијагностиковање су све облици осуђивања. 

Један песник162 је рекао: „Далеко иза идеја о исправном и погрешном постоји 

поље. Тамо ћемо се срести.“163 Не треба заборавити ни Исусове речи: „Каквим 

судом судите, судиће вам се, каквим делом делате, мериће вам се.“164 

Медијација и хришћанска етика имају исти циљ, а то је отклонити међусобно 

осуђивање људи које представља извор сукоба, и без чијег заобилажења, 

међуљудски односи не могу бити у складу. 

 

 

                                                 
159 Ibid. 
160 Свето писмо, Јеванђеље по Луки (Лк. 6,37) 
161 A. Видкoвски, Прaвoслaвљe кao прaвoживљe, Свeтa Гoрa Aтoнскa: Maнaстир Хилaндaр, 
Бeoгрaд 2009, 141. 
162 Jalal al-Din Muhammad Rumi, персијски филозоф, теолог, професор и песник. 
163 M. B. Rosenberg, Нeнaсилнa кoмуникaциja: jeзик живoтa,  Цeнтaр зa мир, нeнaсиљe и 
људскa прaвa, Oсиjeк 2006, 33. 
164 Свето писмо, Јеванђеље по Матеју (Мт.7,2) 
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3.4.6. Миротворство 

 

Синовима Божијим Христос назива оне Хришћане који су стекли душевни мир и 

који, попут сунца, зраче том врлином на околину, и увек и на сваком месту 

уносе мир међу завађене.165 Суштина медијације и јесте да се унесе мир међу 

завађене стране. Ово произилази не само из законских дефинисања појма 

медијације, већ се на први поглед уочава и из саме терминологије у законима 

Републике Србије, у којима се као синоними преплићу појмови медијација, 

посредовање, мирење и мирно решење спора166. Дакле медијација постоји да 

би унела мир међу супростављене и завађене стране. У Републици Хрватској 

медијација се у својој укупности не случајно назива „Мирење“,167 док се у 

српском породичном закону посебан облик мирног решења спора између 

супружника пре развода брака такође назива „Мирење“.168 Медијатор, односно 

миритељ, нема овлашћења да доноси одлуке којим се спор решава, и нема 

овлашћења да даје правне савете странама у поступку. Уместо тога, медијатор 

помаже странама у поступку да индентификују праве узроке сукоба и да се 

усмере на могуће начине превазилажења проблема, уместо кажњавања, освете 

или утврђивања одговорности за догађаје из прошлости. Такође, медијатор не 

даје своје мишљење о „правичном решењу“ спора, осим у изузетним 

случајевима, када његово мишљење не обавезује.169 Неки аутори су мишљења, 

да би медијација била успешна, медијатори „пре свега“ морају да владају 

вештинама комуникацијe и преговарања.170 Полазећи од тога да је човек сваким 

даном преговарач, целог живота и у свакој прилици,171 познати и признати  

светски аутори истичу да постоје два основна међусобно супротна приступа 

преговарања, меко и тврдо преговарање.172 Меко преговарање представља 

избегавање конфликта чинећи уступке у циљу лакшег постизања договора. 

Ипак, ради мирног решења спора неретко такви преговарачи буду 

                                                 
165 Oстaпeнкo, Сaвa Mихaилoвич, Сeмe сaтaнинo и љубaв Христoвa: нajвaжниje хришћaнскe 
врлинe и гoрдoст, Maнaстир Свeтoг aрхaнгeлa Mихaилa, Нoви Сaд 2012, 162. 
166 Закон о мирном решавању радних спорова, Службени гласник РС бр. 125/2004, и 104/2009 
167 Закон о мирењу, Народне новине службени лист Републике Хрватске бр. 18/2011 
168 Слободан  Панов, Породично право, Правни факултет универзитета у Београду, Београд 
2015, 136. 
169 Б. Недић и А. Тоскић, Приручник за медијацију у локалној заједници, Партнери за 
демократске промене Србија, Београд 2015, 17. 
170 Ibid., 19. 
171 Roger Fisher and William Ury, Getting to Yes, Penguin Books, New York 2011, 6. 
172 Ibid. 
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експлоатисани. Тврди преговарач види сваку ситуацију као такмичење и 

основна му је жеља победа. Ипак, најчешће његов став наилази на чврст отпор 

друге стране, што га исцрпљује, троши његове ресурсе и урушава однос са 

другом страном. Остале стратегије преговарања налазе се између меких и 

тврдих начина преговарања и усмерене су ка томе да се добије оно што се 

жели а да се остане у коректним односима са другом страном. У тој средини се 

налази и трећи систем преговарања познат као „Принципијелно преговарање“, 

које полази од тога да преговарач треба да буде „Тврд према проблему, а 

мекан према људима“, и као такав је развијан у светски познатом Харвард 

преговарачком пројекту (Harvard Negotiation Project).173 Иако је несумњиво да 

медијатор мора да овлада техникама комуникације и преговарања, по 

хришћанској етици се не сматра да су вештине пресудан чинилац и да су као 

такве „пре свега“. Наиме, по казивању хришћанских мудраца многи подвижници 

су покушавали да узму на себе подвиг миротворства. Неки од њих су одлазили 

из манастира у свет да би помирили завађене и унели душевни мир међу 

Хришћане. Ипак, многи у томе нису успели. Миротворству су дорасли само 

савршени Хришћани, они чије је срце очишћено од страсти. Уколико, пак 

Хришћанин још увек није постигао бестрасност, сваки његов покушај 

миротворства унапред је осуђен на неуспех.174 Преподобни Серафим је рекао: 

„Пазите да вам дух буде миран, и тада ће те спасити на хиљаде људи око 

вас“.175 Дакле, да би медијатор могао да уноси душевни мир међу завађене 

стране, он сам мора да буде смирен, а то ће постићи тако што ће се лишити 

страсти, и у највећој мери одупирати греховима. Медијација у свом 

миротворном циљу, по хришћанској етици, блиска је Богу, што потврђује и сам 

Исус Христ у својој Беседи на гори: „Блажени миротворци, јер ће се синови 

Божији назвати“.176 

 

 

 

 

                                                 
173 Ibid. 
174 Oстaпeнкo, Сaвa Mихaилoвич, Сeмe сaтaнинo и љубaв Христoвa : нajвaжниje хришћaнскe 
врлинe и гoрдoст, Maнaстир Свeтoг aрхaнгeлa Mихaилa, Нoви Сaд 2012, 162. 
175 Ibid. 
176 Свето писмо, Јеванђеље по Матеју (Мт. 5, 9) 
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3.5. Медијацијски поступак и исповест у хришћанској Цркви 

 

Поверљивост је од виталног значаја за медијацију, јер олакшава откривање 

страна у поступку. Људи неће открити своје стратегије, информације и личне 

потребе, ако сматрају да то може да буде употребљено против њих. У 

нормалном међуљудском односу поверење је изграђено на претходним 

дугогодишњим позитивним искуствима. Насупрот томе, у медијацији су стране у 

поступку који се познају из претходних негативних искустава, и влада 

неповерење између њих, те давање личних тајни непосредно другој страни 

може бити алат овој другој да изазове велику материјалну или нематеријалну 

штету. Као резултат тога, тајност олакшава посредовање на исти начин као што 

поверење олакшава пријатељство. Тајност  у поступку лишава могућност 

коришћења информације које се добију у поступку посредовања на штету друге 

стране, и на тај начин утире пут ка значајнијој интеракцији између страна у 

релативно безбедном окружењу.177 Медијатор обезбеђује поверљивост тако 

што чува све податке, предлоге и изјаве из поступка медијације или у вези са 

поступком медијације као тајну. Такође, поверљивост чува тако што страни у 

поступку не открива информације које му је у поверењу дала друга страна, без 

њене сагласности, те преузима радње и мере за безбедно чување података и 

безбедног уништавања белешки.178 Треба нагласити да се из законске 

формулације „и у вези са поступком посредовања“ извлачи закључак да се 

поверљивост простире и у моментима када се грађанин обрати медијатору, а 

због неприхватања медијације од друге стране, поступак се не одржава. То је 

посебно важно јер и у тим моментима медијатор може доћи до поверљивих 

информација, те обелодањивање истих, поготову уколико је грађанин јавна 

личност, може имати несагледиве последице. Горе изложено значи да принцип 

поверљивости обухвата интерну и екстерну поверљивост. Интерна 

поверљивост179 обавезује медијатора да информације које је сазнао и 

документа које је примио у одвојеним разговорима са једном страном не 

открива другој страни, осим уколико му је прва страна на то дала изричиту 

                                                 
177 Kent L. Brown,Confidentiality in Mediation: Status and Implications, University of Missouri, 
1991,310 , http://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol1991/iss2/3  20. фебруар 2017. 
178 Етички кодекс посредника,Службени гласник РС, бр. 146/2014, чл. 7 
179 T. Џaмoњa Игњaтoвић, Meдиjaциja: принципи, прoцeс, примeнa, Цeнтaр зa примeњeну 
психoлoгиjу, Бeoгрaд  2014, 124. 

http://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol1991/iss2/3
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сагласност. Екстерна поверљивост180 обавезује медијатора и друге учеснике у 

медијацији да све информације, изјаве и предлоге дате у поступку медијације 

чувају као тајну у односу на трећа лица. У том смислу, екстерна поверљивост 

односи се на ограничења у погледу учешћа трећих лица у медијацији, примену 

правила о обавезном уништавању белешки медијатора након завршетка 

медијације, забрану коришћења информација које су стране сазнале у процесу 

медијације као доказа у неком каснијем поступку, као и забрану сведочења 

медијатора на суду или неком другом поступку у вези информација до којих је 

дошао у медијацији.181 Српски професор богословије Отац Владимир 

Вукашиновић је рекао: „Треба се исповедати ономе коме верујеш и кога 

волиш“.182 Дакле, медијатор мора да са странама у поступку успостави однос 

поверења. Свети Јован Кронштатски руски је говорио: „Покајање треба бити 

савршено слободно и никако не принуђено од стране онога који исповеда“.183 

Као што је већ речено, медијација је добровољна и медијатор не приморава 

стране у поступку да приступе медијацији.184 Заједничко за медијацију и 

исповест у Цркви пред свештеним лицем је поверљивост, и поверење које се 

може стећи према лицу коме се исповеда. Такође, по мишљену аутора, у 

одређеној мери и олакшање од тескоба које чини грех, уколико је он извор неког 

сукоба. Како је говорио Отац Александар Јељчанинов руски свештеник: „За 

човека, који заиста страда од рана свога греха, нема разлике преко кога се он 

исповеда за тај терет греха, само како би могуће брже могао да га исповеди 

и да добије олакшање. Друго је ако ми оставимо по страни бит тајне 

покајања, и идемо на исповест да би поразговарали. Управо ово је важно 

разликовати – исповест од духовног разговора, који се може водити и ван 

оквира тајне, и боље је ако се одвија одвојено од ње, јер разговор иако о 

духовним стварима, може расејати, охладити онога који се исповеда, увући 

га у богословске расправе, ослабити снагу покајног осећања.“185 Дакле, чак и 

ако се не исповеда у Цркви, већ то чини у одвојеном поверљивом разговору са 

медијатором, страна у поступку може да се олакша од „Рана свог греха“, и да се 

                                                 
180 Ibid. 
181 Ibid. 
182 https://www.saborna-crkva.com/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=74, 8. 
април 2017 
183 Ibid. 
184 Vid. fn. 46 
185 https://www.saborna-crkva.com/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=74, 8. 
април 2017. 
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пред истим покаје. Хришћанска етика на то гледа благонаклоно, јер је суштина 

покајање, а не форма покајања. Ипак, да би медијатор у томе успео те довео до 

тога да се стране у поступку покају, олакшају греха и учине међусобни опрост, 

по хришћанској етици, он мора и сам да буде смирен, и у највећој мери лишен 

грехова, те тежити „Савршеном Хришћанину“.186 Треба истаћи да није сваки 

сукоб базиран на постојању греха, и да се  сукоби могу појавити само из 

неразумевања и недостатка комуникације. Ипак, посебно је питање односа 

медијатора према одређеним „греховима“ за које сазна у поступку медијације, 

посебно оним који се морају саопштити ради заштите јавног поретка и на 

основу закона187. Наиме, сваки грађанин Републике Србије који зна да је 

почињено кривично дело188, или да се такво дело припрема189, за које се може 

изрећи казна од тридесет до четрдесет година затвора, односно, уколико сазна 

за припремање кривичног дела за које се може изрећи казна од пет година и 

тежа,190 а не пријави га, чини кривично дело против правосуђа. Самим тим и 

медијатор који у току поступка сазна за постојање оваквог кривичног дела 

дужан је да га пријави. Ипак, његове дужности по овом питању су веће него за 

обичног грађанина, јер је по важећим медијацијским прописима Републике 

Србије дужан да штити јавни поредак, што значи да мора да пријави и сва она 

дела која се гоне по службеној дужности. Ово произилази и из чињенице да је 

медијација могућа само за кривична дела која се гоне по приватној тужби о 

чему је већ било речи.191 Из свега изложеног аутор је мишљења да ће стране у 

поступку, а који се осећају припадницима хришћанске вере, у највећој мери 

своје уточиште проналазити у Цркви, и његовом свештенству, као лицима чија 

је дужност чувања поверљивости „јача“ него медијатора у медијацијском 

поступку. 

 

 

 

 

 

                                                 
186 Vid. fn. 174 
187 ЗОПУРС, чл. 13, ст. 1 
188 КЗ, чл. 332 
189 КЗ, чл. 331, ст. 2 
190 КЗ, чл. 331, ст. 1 
191 Vid. fn.114 
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4. ЗАКЉУЧАК 

 

Хришћанска етика као духовна категорија и медијација као световна категорија 

имају своју суштинску етичку повезаност. Аутор је, полазећи од основа 

хришћанске етике базираним на моралним вредностима које проповеда, 

примењујући упоредне методе, уочио тачке спајања са медијацијском етиком и 

медијацијским правилима поступка. Хришћанство као вера проповеда одсуство 

гневљивости (раздражљивост), злопамћења (мржња), гордости, осуђивања 

међу људима, а проповеда миротворство, милосрђе (давање), смирење, 

кротост, праштање (опрост) и покајање. Медијација као поступак промовише 

одсуство осуђивања између страна у поступку, одсуство емоционалне 

раздражљивости и мржње и од истих их олакшава, промовише међусобна 

давања и међусобни опрост, подстиче покајање за учињена кривична дела која 

се гоне по приватној тужби или за мање учињене „грехе“ у очима световних 

закона, па и кротост самог медијатора у односу на своје успехе у поступцима 

медијације. Из свега се извлачи закључак да се медијацијска етика и 

хришћанска етика у највећој мери поклапају. Циљ медијације као поступка јесте 

мир међу завађеним странама што је и циљ Хришћанства, кроз етичку вредност 

миротворства, порповеданој у Исусовим речима: „Блажени миротворци, јер ће 

се синови Божији назвати“.192 Свој заједнички циљ хришћанска етика и 

медијација остварују на подједнак начин, кроз слободу воље. По речима 

мудраца, Бог је човека створио слободног, да добровољно остварује Божију 

вољу, а не по Божијој принуди, што је карактеристика и медијацијског поступка 

где је добровољност подигнута на ранг начела. Иако не подједнако, и Црква и 

медијацијски поступак обезбеђују поверљивост разговора. У првом случају 

верника са својим свештенством, а у другом случају грађанства са својим 

медијатором. Ипак, једна од коренитих разлика између хришћанске етике и 

медијацијске етике, премда не у потпуности, јесте питање степена 

поверљивости разговора. Поверљивост у медијацијском поступку је значајно 

ограничена прописима, и медијатор ће пријавити свако дело које се гони по 

службеној дужности за које сазна у поверљивом поступку, док се, по законима 

Републике Србије, на свештенство односи световна законска дужност 

                                                 
192 Vid. fn. 176 
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пријављивања само најтежих кривичних дела,193 премда аутор нема сазнања да 

ли се у судској пракси десио случај таквог пријављивања. Из наведеног се може 

извести закључак да је поверљивост по хришћанској етици значајно већа у 

односу на медијацијски поступак. Такође, не толико уочљива разлика, али 

суштинска, је што медијација као световна творевина правосудног система, 

нема за циљ да у странама у поступку побуђује истинска покајања, како то 

проповеда хришћанска етика. „Медијацијско покајање“ се завршава на 

световној примени споразума којим се спор решава, док „Уздах из дубине душе 

јесте почетак спасоносног покајања“194,односно, истинско покајање је права 

вредност хришћанске етике. Медијатор ће у својој околини настојати да буде 

кротак и смирен. То није само његов лични однос према професионалној етици, 

већ и законска дужност. Он се неће хвалити својим професионалним успесима 

нити обећавати коначан исход спора. Хришћанска етика смирење и кротост 

сврстава у највеће хришћанске врлине. Врло значајна сличност јесте питање 

милосрђа, односно међусобног давања страна у поступку. Медијација је такав 

поступак који у странама открива њихове властите интересе и потребе које могу 

бити другачије од почетних позиција, и на основу откривених интереса и 

потреба, свако узима оно што му је стварно потребно, и одриче се оног што му 

није потребно, а потребно је другој страни. То значи да у медијацијском 

поступку сви добијају (win-win). Хришћанство које такође проповеда међусобно 

давање, а исто ограничава до висине онога што је потребно нама самима. Како 

је хришћански мудрац говорио: „Мера (милостивости) може бити различита и 

свако треба да је чини према својој наклоности”195. Дакле, „Оно што је крајње 

потребно нама самима - не треба давати.”196 Сличност је и у постојању 

санкција за не поступање по етичким хришћанским, односно, медијацијским 

принципима. О томе је говорио и Исус Христ, премда опходећи се врло 

стрпљиво на грехе свога брата, а на казну гледавши као на последњу 

неизбежну опцију, протеривање из Цркве. Медијацијски прописи у Републици 

Србији такође, истина много мање стрпљиво, познају систем казни о чему је 

било речи, који могу водити дисциплинској одговорности и губитку лиценце 

(Дозволе) медијатора. Потребно је истаћи да је аутор кроз више спроведених 

                                                 
193 Vid. fn. 188 
194 Vid. fn. 121 
195 Vid. fn. 131 
196 Ibid., 
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медијацијских поступака197 анализом учинио вероватном тезу преклапања 

хришћанских моралних вредности и медијацијске етике, из којих се емпиријски 

могло утврдити да су стране у поступку изашле оптимистичније, емоционално 

олакшане, да су, и ако су се у току поступка међусобно осуђивале, по окончању 

поступка, а посебно ако се њихов спорни однос регулисао споразумом на начин 

на који су оне желеле, успоставиле боље међуљудске односе страна у 

поступку, а што представља и хришћанске вредности истакнутих у 

насловљеном раду. Корисно је истаћи да по важећем Закону који регулише 

поступак медијације, свршени студенти Богословског факултета могу бити 

лиценцирани медијатори при Министарству правде Републике Србије.198 

Најзначајнија сличност, у рангу истоветности, јесте „Реч“ као „алатка“ којом се 

заједно служе ради достизања свога циља. Из свега наведеног хришћанска 

етика и медијација као поступак имају заједнички циљ хуманизације друштва у 

коме живимо, било да се то чини кроз хришћанске врлине или медијацијска 

етичка правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
197 Аутор је учествовао као медијатор у неколико медијацијских поступака при Центру за мирно 
решавање спорова општине Вождовац у периоду писања овог рада.  
198 ЗОПУРС, чл. 33 
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5. ПРИЛОЗИ 

 

5.1. Споразум о приступању посредовању 

 

Дана ___/___/20___. године, у ___:___ часова, поступку посредовања (медијације) приступају: 

 __________________________, из______________, улица ________________________, 

бр. лк. _______________ (Страна 1),  

 __________________________, из______________, улица ________________________, 

матични број _______________, чији је статутарни заступник ______________________ 

бр.лк. ____________ (Страна 2),   

 

Медијација се одржава у Центру за мирно решавање спорва при Општини Вождовац, Устаничка 

66, Београд.  

У вeзи сa пружaњeм услуге мeдиjaциje, дoлe пoтписaнe Стрaнe су се након „Уводне речи“ 

медијатора, спoрaзумeлe дa зajeднички спoр пoкушajу дa рeшe у пoступку мeдиjaциje и изjaвилe 

дa рaзумejу и прихватају слeдeћe: 

ИЗБОР, УЛОГА МЕДИЈАТОРА, И СПОРАЗУМ199 

1. Стране су сагласне да њихови изабрани медијатори буду Весна Гојковић и Горазд Ђуровић 

(Медијатори) чије су лиценце предочене Странама пре потписивања Споразума о приступању 

посредовању. Стране су сагласне да Медијатори учествују у решењу потрошачког спора, који за 

предмет има ________________________________________, која је купљена у просторијама 

Стране 2, дана ____________, бр. рачуна ____________ а чија је вредност ________________ 

РСД.200   

2. Улoгa мeдиjaтoрa je дa пoдржи Стрaнe у спoру дa прoнaђу oбoстрaнo прихвaтљивo рeшeњe, 

пoдстицaњeм пoзитивнe кoмуникaциje и aтмoсфeрe кoнструтивнoг рeшaвaњa прoблeмa. 

3. Meдиjaтoри нe дajу прaвнe сaвeтe. Meдиjaтoри нeмaју улoгу судиje или aрбитрa. Meдиjaтoри 

нe дoнoсе oдлуку кojим сe спoр рeшaвa. Oдгoвoрнoст дoнoшeњa oдлукe и пoстизaњa спoрaзумa 

je искључивo нa Стрaнaмa у спoру. Ниjeднa oд стрaнa нe мoжe дa будe примoрaнa нa 

прихвaтaњe рeшeњa сa кojим сe нe слaжe.  

4. Стрaне су сагласне да Медијатори уз подршку адвоката _______________________________  

припрeме Спoрaзум кojе Стрaнe у пoступку пoстигну. Спoрaзум пoстигнут у пoступку мeдиjaциje 

прeдстaвљa угoвoр кojи Стрaнe oбaвeзуje нaкoн штo гa пoтпишу. Уколико Стране не постигну 

споразум о правним питањима, оне могу постићи споразум о чињеничним питањима, која ће се 

сматрати неспорним у евентуалном доцнијем судском или другом поступку. Споразум може 

имати снагу извршне исправе ако је дозвољен, могућ, подобан за извршење, није у супротности 

са јавним поретком, и уколико садржи: 

 изјаву дужника којим пристаје да поверилац на основу Споразума може покренути 

поступак принудног извршења (клаузула извршности) 

 и да су потписи Страна оверени пред јавним бележником.201 

                                                 
199 ЗОПУРС, чл. 23, ст. 1 
200 ЗОО, чл. 46, ст. 2 
201 Етички кодекс посредника Службени гласник РС, бр. 146/2014, чл. 9, ст. 1, тач. 1 
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ЦИЉЕВИ И ПРАВИЛА ПОСТУПКА202 

5. Свaкa стрaнa у спoру улaзи у пoступaк мeдиjaциje у дoбрoj вeри и спрeмнa je дa пружи свoj 

пуни дoпринoс мирнoм рeшaвaњу спoрa.  

6.  Стране потврђују да су претходно покушале да непосредно реше спорни однос преговорима. 

Стране потврђују да се по истом предмету не води поступак пред другим Медијатором.203 

Стране потврђују да имају овлашћење да поступају у овој правној ствари. 

7. Стране су упознате и сагласне да од дана потписивања Споразума о приступању 

посредовању тече застој евентуалних потраживања који су предмет медијацијског поступка у 

року од 60 дана у складу са Законом. Стране су упознате и сагласне да уколико је посебним 

законом одређен рок за подношење тужбе за спорни однос који је предмет медијације, тај рок 

не тече 60 дана од дана потписивања Споразума о приступању посредовању у складу са 

Законом.204  

8. Стране у поступку медијације нису обавезне да ангажују адвоката или правног заступника, 

али им се то право не ускраћује. Учешћем у поступку медијације Странама се не ускраћује ни 

право на судску заштиту. Споразум постигнут у медијацији може имати различит исход од 

исхода коју би одредио суд у истој правној ствари.205     

9. Meдиjaциja je пoступaк кojи je зaтвoрeн зa jaвнoст и кojи je пoвeрљив. Meдиjaтoри су 

oбaвeзaни дa свe инфoрмaциje кoje су сaзнaли у пoступку мeдиjaциje чувaју кao тajну, oсим у 

случajу кaдa тo нaлaжe jaвни интeрeс (нпр. пoстojaњe кривичнoг дeлa). Meдиjaтoри нe мoгу бити 

пoзвaни кao свeдoци у судскoм, aрбитрaжнoм или другoм пoступку у вeзи сa инфoрмaциjaмa 

кoje су сaзнaли у пoступку мeдиjaциje. Стрaнe у спoру и њихoви прaвни зaступници нe мoгу 

инфoрмaциje, предлоге и изјаве дoбиjeнe у пoступку мeдиjaциje прeнoсити трeћим лицимa, нити 

их кoристити кao дoкaз у судскoм, aрбитрaжнoм или другoм пoступку. Стране у поступку се неће 

у судском или било ком поступку позивати на околности, сведочити или предлагати као доказ: 

 Чињеницу да је једна страна предложила спровођење поступка медијације или изразила 

вољу да у овом поступку учествује 

 Мишљења, ставове или предлоге које је Страна у поступку медијације изнела са циљем 

постизања Споразума 

 Могуће начине решавања спорног односа које су током поступка медијације изнели 

Медијатори и чињеницу да је страна показала спремност да прихвати предложени 

начин решавања спорног односа 

 Исправу која је припремљена искључиво за потребе поступка медијације. 

 

10. Медијатори имају право да одрже одвојене разговоре са Странама у поступку уколико 

процене да је то у њиховом интересу.  

11. Meдиjaтoри су oвлaшћeни дa прeкину пoступaк мeдиjaциje укoликo смaтрaју дa дaљe 

вoђeњe пoступкa ниje сврсисхoднo. Стрaнe су oвлaшћeнe дa у свaкoм мoмeнту oдустaну oд 

дaљeг учeшћa у пoступку укoликo смaтрajу дa нeмa мoгућнoсти пoстизaњa спoрaзумa.  

                                                 
202 ЗОПУРС, чл. 23, ст. 1 
203 Правилник о раду тела за вансудско решавање потрошачких спорова, бр. 110-00-0078/2014-
03, чл. 7 
204 ЗОПУРС, чл. 25 
205 Правилник о раду тела за вансудско решавање потрошачких спорова бр. 110-00-0078/2014-
03, чл. 11 
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12. Стрaнe су сaглaснe дa ћe свe бeлeшкe кoje су сaчињeнe тoкoм пoступкa мeдиjaциje нa крajу 

пoступкa бити уништeнe. Oвo сe oднoси и нa бeлeшкe Мeдиjaтoрa, кao и бeлeшкe прaвних 

зaступникa Стрaнa. 

13. Стране су сагласне да буду присутна и следећа лица у поступку за које сматрају да је 

присуство неопходно, а која су претходно потписала „Изјаву о поверљивости“ и која су упозната 

са правилима поступка медијације:206 

 _____________________________________________, бр.лк. _______________________  

 _____________________________________________, бр.лк. _______________________  

 Адвокат ____________________________________________________ ангажовано лице 

за правну помоћ у медијацији сагласно чл. 6. Етичког кодекса посредника (Сл. гл. РС 

146/2014) 

 

ТРОШКОВИ МЕДИЈАЦИЈЕ207 

14. Стране су сагласне са трошковима утврђеним у складу са Правилником о тарифи и 

наградама и накнадама у поступку посредовања (Сл. гласник 35/2015) које су им 

благовремено предочени и обрачунати.208  

15. Без обзира на исход медијације Стране ће измирити своје обавезе у складу са прихваћеним 

трошковима медијације.  

16. Стрaнe су сaглaснe дa све трoшкoвe мeдиjaциje, укључуjући и хoнoрaр мeдиjaтoрa, снoсe нa 

jeднaкe дeлoвe. Oви трoшкoви нe укључуjу трoшкoвe зaступaњa угoвoрних стрaнa oд стрaнe 

њихoвих прaвних зaступникa у пoступку мeдиjaциje. 

17. Трошкови медијације износе: награда за Медијаторе 0,000 РСД награда за састављање 

споразума 0,000 РСД (по адвокатској тарифи), укупно 0,000 РСД. Наведени износ се уплаћује 

на рачун XXX-00000000XXX-XX.209  

 

_______________________________                _______________________________ 

                (Страна 1)                            (Страна 2) 

             

                 

_______________________________                _______________________________                    

(Медијатор 1)                                                                                       (Медијатор 2) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
206 ЗОПУРС, чл. 13, ст. 2 
207 ЗОПУРС, чл. 23, ст. 1 
208 ЗОПУРС, чл. 34, ст. 1, тач. 4 
209 Етички кодекс посредника, Службени гласник РС, бр. 146/2014, чл. 10 
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5.2. Споразум о решавању спора посредовањем 

 

На основу члана 26. Закона о посредовању у решавању спорова и Споразума о приступању 

посредовању, дана ___.___.20___. године у Београду, сагласно закључују,  

 

СПОРАЗУМ О РЕШАВАЊУ СПОРА ПУТЕМ ПОСРЕДОВАЊА 

  

 __________________________, из______________, улица ________________________, 

бр. лк. _______________ (Страна 1),  

 __________________________, из______________, улица ________________________, 

матични број _______________, чији је статутарни заступник ______________________ 

бр.лк. ____________ (Страна 2),   

   

1. Предмет Споразума о решавању спора путем посредовања (у даљем тексту Споразум) су 

мушке панталоне марке „XXXXX“  за чије пружене услуге фарбања у црну боју је од Стране 2  

издат фискални рачун број XXXXX од ___.___.20___. године.  

2. Након рекламације и приступа поступку посредовања стране су се сагласиле да Страна 2 од 

једном исплати износ од 50 € Страни 1 као вид накнаде стварне штете, а Страна 1 ће предати у 

својину Страни 2 мушке панталоне које су предмет овог Споразума.    

Стране потврђују да је Страна 2 вратила и износ од ХХХ РСД за услуге фарбања панталона пре 

поступка посредовања.   

3. Трошкове поступка сносе на једнаке делове. Укупан износ трошкова је ХХХХХ РСД.   

4. Стране своје обавезе изршавају моментом потписивања Споразума и потврђују да немају 

неизмирених обавеза по овом основу.  

5. Стране сагласно изјављују пред посредницима да овај Споразум не користе за пореску 

евазију по основу промета добара и услуга, као ни извргавања других прописа. 

6. Овај Споразум сачињен је у 4 истоветна примерка од којих по један задржавају медијатори – 

посредници, а по један примерак задржавају Страна 1 и Страна 2.  

 

 

Овај Споразум постигнут је у Београду дана ___/___/20___. године у поступку посредовања 

вођеном од стране посредника Весне Гојковић број Дозволе 740-09-00530/2015-22 и Горазда 

Ђуровића број Дозволе 740-09-968/2015-22 и број Решења 011-00-484/2016-11, у периоду од 

___/___/20___. године до ___/___/20___. године. 

Посредници стављају свој потпис на основу одредбе 26. Закона о посредовању у решавању 
спорова.  
 
        ________________________                                             ________________________ 
 
                                                              

  

 ________________________                                                                 ________________________  

             (Страна 1)                                                                                               (Страна 2) 
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5.3. Одлука посредника којом се поступак окончава 
  

 
 
 
 
 
 
Б Е О Г Р А Д  
___/___/20___. 
 
 
 
Сагласно члану 24. ст. 1. тач. 2. Закона о посредовању у решавању спорова (Сл.гл. РС 55/14), 

дана ___/___/20___. посредник доноси  

 

О Д Л У К У 

 

ОКОНЧАВА СЕ поступак посредовања започет дана ___/___/20___. године у ___:___ часова 

коме су сагласно приступили Страна 1 и Страна 2 

 

СТАВЉАЈУ СЕ ВАН СНАГЕ сви застоји рокова у вези са предметом посредовања чији су 

рокови одређени тачком 7. Споразума о приступању посредовању од ___/___/20___. године.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 24. ст. 1. тач. 2. Закона о посредовању у решавању спорова предвиђено је да се 

поступак посредовања може окончати и одлуком посредника уколико даље вођење поступка 

није целисходно. Након разговора са странама у поступку посредник је утврдио да даље 

вођење поступка није целисходно. Чланом 25. Закона о посредовању у решавању спорова 

предвиђено је да покретањем поступка посредовања тече застој застарелости потраживања у 

односу на захтев поводом кога се спроводи поступак посредовања у року који не може трајати 

дуже од 60 дана. Истим чланом предвиђено је да ако је законом одређен посебан рок за 

подношење тужбе тај рок не тече док поступак посередовања траје, али највише 60 дана. Како 

је поступак окончан на начин предвиђен чланом 24. ст. 1. тач. 2. истог закона, по сили закона 

престају и застоји рокова у односу на захтев поводом кога се спроводио поступак посредовања. 

Из свега наведеног је одлучено као у диспозитиву Одлуке. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

Стране у поступку су упознате да се ова Одлука не може користити као доказ у евентуалном 

судском или другом поступку, осим за доказивање рокова210 застаре у односу на 

потраживања или посебних рокова за подношење тужби.211 

 

Одлуку донео посредник 

Горазд Ђуровић 

740-09-968/2015-22 

                                                 
210 Vid. „Странка која тврди да има неко право, сноси терет доказивања чињенице која је 
битна за настанак или остваривање права (...)“, ЗПП, чл. 231, ст. 2 
211 Vid. „(...) осим оних који се морају саопштити на основу закона (...)“, ЗОПУРС, чл. 13, ст. 1 

Одлуку примио/ла: 

 

1. Страна 1                                 2.    Страна 2 

 

       ______________________          ______________________ 

 

        ____/____/20___.                           ____/____/20___. 
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5.4. Етички кодекс посредника са елементима хришћанске етике 
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