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Предговор
У сваком колективу односи међу људима током професионалног рада и
комуникације у радном окружeњу праћени су разноврсним неспоразумима и
неслагањима, а нису ретка ни поступања којима се и крше права појединаца и
наносе емотивне и друге повреде. Тога нису поштеђени ни односи међу
запосленима у МУП-у Републике Србије. Две појаве које изазивају нарочито тешке
последице и за појединце и за колектив јесу дискриминација и злостављање на
раду.
У циљу ефикасног спречавања и сузбијања ових појава, МУП Србије је у
оквиру својих надлежности предузело низ разноврсних мера и активности. Део
активности МУП-а на плану превенције и заштите од дискриминације резултат је
рада на пројекту "Развијање родне агенде у МУП-у Републике Србије“, који МУП
Србије спроводи у сарадњи са полицијом Краљевине Шведске, а део је ширих
активности МУП-а на спровођењу националне политике родне равноправности и
недискриминације у сектору безбедности. Један од резултата пројекта јесте
успостављање интерног механизма који се у организационим једницама МУП-а
примењује ради спречавања и адекватног реаговања у случајевима родне и друге
дискриминације. Процедуре које чине интерни механизам разрађене су у Упутству
са смерницама за превенцију и заштиту од родно засноване дискриминације и
дискриминације засноване на другим личним својствима у МУП-у Републике Србије,
које је 2018. године донео министар унутрашњих послова. Ради ефикасне и
уједначене примене Упутства објављен је Приручник за превенцију и заштиту од од
родно засноване дискриминације и дискриминације засноване на другим личним
својствима у МУП-у Републике Србије, у коме су дата ближа објашњења појмова и
концепата, уз одговарајуће практичне примере.
Медијација (посредовање) представља саставни део интерног механизма
заштите од дискриминације у МУП-у Србије и примењује се ради мирног
разрeшења ситуација које настају у вези са дискриминацијом. Да би медијација
била на адекватан начин примењена, развијен је модел медијације прилагођен
самој појави дискриминације, као и процедурама у оквиру интерног механизма
заштите од дискриминације у оквиру МУП-а Србије. У домену превенције и заштите
од злостављања на раду МУП Србије је, испуњавајући своје законске обавезе
прописане правним прописима у овој области, обезбедио услове за делотворно
спречавање и заштиту запослених од злостављања на раду у оквиру МУП-а, што
укључује и примену медијације (посредовања). Поред осталог, именована су и лица
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за подршку, чија је обавеза да запосленима који затраже заштиту од злостављања
пруже савете и подршку. С обзиром да у вези са злостављањем на раду настају
ситуације сличне онима које настају и поводом дискриминације, модел медијације
развијен за поступање у ситуацијама везаним за дискриминацију применљив је и
на ситуације које се тичу злостављања на раду.
Приручник који је пред вама резултат је настојања МУП-а Србије да
промовише медијацију и допринесе њеној делотворнијој примени у случајевима
дискриминације и злостављања на раду. Приручник садржи објашњења основних
појмова медијације и специфичности модела медијације која се примењује у оквиру
МУП-а у случају емотивних и других повреда насталих дискриминацијом и
злостављањем на раду, са практичним смерницама за спровођење медијације. У
погледу самих појмова који се тичу дискриминације и злостављања на раду и
интерних процедура које се у овим случајевима примењују у оквиру МУП-а Србије,
приручник се ослања на раније објављене публикације МУП-а које су овим темама
посвећене.
Приручник је превасходо намењен медијаторима у МУП-у Србије који желе
да стекну знања и вештине неопходне за успешну примену медијације у
случајевима дискриминације и злостављања на раду. Он може корисно послужити
руководиоцима и запосленима у МУП-у Србије за стицање ширег увида у
медијацију, начин њеног спровођења и добити које се њоме остварују, као и лицима
за подршку и стручним лицима у Одељењу за психолошку делатност и другим
организационим јединицама Сектора за људске ресурсе МУП-а у пружању
информација, савета и подршке лицима која су затражила заштиту од
дискриминације и злостављања на раду.
Надамо се да ће приручник пружити подстицај за ширу примену медијације
као метода за мирно разрешење ситуација дискриминације, злостављања на раду и
других повреда којима су у радном окружењу изложени запослени у МУП-у Србије,
те да ће на тај начин допринети стварању инклузивног и подстицајног радног
окружења, у коме су људско достојанство, једнакост и недискриминација
вредности које прихватају и поштују сви запослени у МУП-у Србије.
Сви појмови који су у тексту приручника употребљени у мушком
граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.
Приручник се ослања на стање законодавства на дан 1.12. 2019.

Ауторке
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1.

АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА

Сукоби су неодвојив део међуљудских односа. Често их доживљавамо
негативно, као знак некултуре, агресивности, губитка контроле, који води
деструктивном исходу. Међутим, искуство показује да сукоби могу имати и
позитиван исход – могу представљати подстицај за даљи развој на личном и/или
друштвеном плану. Област алтернативног решавања сукоба заснована је на ставу
да су сукоби по својој природи вредносно неутрални и да од начина решавања
сукоба зависи да ли ће он имати позитиван или негативан утицај на особе које су
њиме обухваћене. У складу са тим, развијене су технике које усмеравају процес
решавања сукоба ка конструктивном исходу.
Све технике алтернативног решавања сукоба карактерише:
•

•
•
•
•

флексибилност и неформалност процеса – не постоје строга правила и
процедуре по којима се процес одвија, само генералне смернице, а сам
процес се прилагођава сваком конкретном случају;
слобода страна да утичу на сам поступак – на пример, избор неутралне
особе која води процес;
слобода страна да утичу на исход поступка – решење сукоба не може да
буде наметнуто;
поверљивост комуникације;
ефикасност – поступак се спроводи у краћем року.

У даљем тексту биће кратко представљене неке од најзаступљенијих
техника.

1.1 Технике алтернативног решавања сукоба
1.1.1. Арбитража
Aрбитража подразумева да ауторитет у одређеној области релевантној за
решавање сукоба непристрасно размотри аргументе свих страна, и донесе одлуку.
Важно је истаћи да је арбитража техника алтернативног решавања сукоба само у
случају када одлука арбитра није обавезујућа за стране, јер ако је обавезујућа, онда
је арбитража судски начин решавања спора пред недржавним судом. У поступку
арбитраже, стране саме бирају арбитра на основу поверења у његову/њену
експертизу и неутралност.
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1.1.2. Преговарање
Преговарање је процес у којем две или више сукобљених страна настоје да
реше проблем. Стране могу преговарати директно, у непосредној комуникацији,
или уз помоћ треће неутралне стране. Процес у којем трећа неутрална страна
помаже странама у сукобу да постигну споразум, назива се вођеним преговорима.
Све преговоре карактерише:
•
•
•

спремност страна да самостално траже решење проблема (уместо
прихватања решења наметнутог од стране одређеног ауторитета);
спремност страна на заједничко разматрање свих аспеката проблема
(отвореност да се чује друга страна);
спремност на чињење уступака (на “давање и узимање”).
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Два су доминантна стила преговарања: позиционо и интересно.
Приликом позиционог преговарања, стране су све време усмерене на своје
почетне захтеве, и покушавају путем низа понуда и контра понуда да дођу до
договора који у најмањој могућој мери одступа од њиховог почетног виђења
пожељног решења.
Интересно преговарање пак садржи једну битну фазу између изношења
почетних захтева страна и предлагања опција решења. Пажња преговарача је
усмерена на откривање интереса који стоје у основи изнетог захтева. На тај начин
отвара се шири простор за сагледавање потенцијалних решења, као и могућност да
стране у већој мери буду задовољне финалним договором. Поред решавања
проблема, интересно преговарање пружа и могућност очувања односа и
унапређења сарадње.
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КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА/ПРОБЛЕМА
ЧЕТИРИ СУ ПРИНЦИПА НА КОЈИМА СЕ ОВАЈ ТИП ПРЕГОВАРАЊА ЗАСНИВА:
•

•

ОДВОЈИТЕ ЉУДЕ ОД ПРОБЛЕМА – БУДИТЕ СВЕСНИ ДА СУ НАСУПРОТ ВАС
ЉУДСКА БИЋА СА СВОЈИМ СТАВОВИМА, МИШЉЕЊИМА, ПРОБЛЕМИМА.
ПОКУШАЈТЕ ДА РАЗУМЕТЕ ЊИХОВу перспективу. Када разматрате
њихове понуде и образлажете разлог због којег вам је нешто
неприхватљиво, усмерите се на процену проблема, не на процену
карактеристика особе (будите чврсти према проблему, меки према
људима);
Усмерите се на интересе, не на позиције – пре разматрања могућих
опција за договор питајте другу страну због чега истиче тај захтев.
Одговор на питање због чега нам је важно да нешто добијемо открива
интересе страна, а за сваки интерес се може наћи више начина да се
задовољи;
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•

•

Генеришите пуно опција које би могле бити обострано прихватљиве, пре
него што будете одлучивали о коначном решењу проблема (проширите
колач пре него што га поделите);
Инсистирајте на објективним критеријумима – пре него што
разматрате могуће опције, договорите се шта би могао бити објективни
стандард њихове процене (на пример, на основу којих података ћемо
установити која је фер цена за тај стан); Будите отворени за разум,
затворени за притиске.

Медијација је као техника проистекла из вођеног интересног преговарања.
Како је приручник намењен примени медијације у оквиру МУП-а, она ће бити шире
представљена у наредном поглављу.

1.2. Медијација
Медијација је процес у којем треће, неутрално лице, медијатор, усмерава
комуникацију између страна и помаже им да проблем сагледају на
конструктивнији начин, да изнесу различите опције као могућа решења, да
преговарају о њима, и постигну споразум који је свима прихватљив.
Сви се ми као људи разликујемо по многим атрибутима, па и по нашим
жељама, тежњама, ставовима. У сукоб долазимо када имамо доживљај да су тежње,
ставови, захтеви друге особе у супротности са нашим, и онемогућавају нас да
задовољимо своје захтеве. Сукобе, не ретко, прати и незадовољство, напетост, бес
који додатно отежавају директан разговор сукобљених страна. Стога треће лице
које није део проблема, а при томе поседује вештине комуникације и решавања
сукоба, може бити мост који омогућава сарадњу страна.
Медијација представља дијалог или преговарање уз учествовање треће,
неутралне стране. Она је “интервенција у преговарању спроведена преко
прихватљиве треће стране која нема моћ доношења одлука, већ помаже странама
у сукобу да добровољно дођу до обострано прихватљивог решења спорног питања.”1
Ово одређење наглашава један од аспеката добровољности медијације,
карактеристичан за све технике алтернативног решавања сукоба – стране бирају
посредника који им је прихватљив. Интервенција медијатора у преговарању
подразумева његово улажење у односе између страна како би им помогао прво, да
разговарају, да разумеју једни друге, унесу све неопходне информације у процес, а
C. Moore,The Mediation Process, Practical Strategies for Resolving Conflict, Jossey-Bass: San
Francisco, 1986.
1
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затим и да мењају социјалну динамику, утицањем на промену перспективе.
Следећи корак у медијацији је подстицање креативног мисаоног процеса како би се
продуковао што већи број потенцијалних опција. На крају се асистенција
медијатора усмерава на преговарање око изнетих опција, како би процес
резултирао саглашавањем страна око опције која је свима прихватљива.
За разлику од већине других техника алтернативног решавања сукоба, циљ
медијације није само проналажење решења тренутног проблема, већ и очување
односа између страна. Често медијација пружа странама и секундарну добит –
могућност да науче како се приступа конструктивном решавању сукоба, тако да то
искуство могу применити и у неким будућим ситуацијама.
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1.2.1. Начела медијације
Медијација је неформалан процес. Нема стриктних правила и процедура
које одређују поступање медијатора. Медијатори се у раду руководе начелима
поступка као смерницама, и стога су она веома важна.
Начела медијације проистичу из природе самог процеса. Пет кључних начела
су: добровољност, поверљивост, приватност, равноправност страна и неутралност,
независност и непристрасност медијатора. Размотрићемо свако од ових начела.

1.2.1.1. Добровољност
Медијација је добровољан поступак. Добровољност страна огледа се у више
аспеката: стране саме одлучују да ли желе да уђу у поступак медијације или не , при
чему неприхватање медијације не сме да има правних или других последица по
страну; стране се саглашавају око личности медијатора; стране се са медијатором
договарају у вези са временом и местом одржавања медијације; стране могу у сваком
тренутку одустати од медијације; стране одлучују о садржини коначног споразума.

1.2.1.2. Поверљивост у контексту медијације
Ставови, размишљања, предлози које стране изнесу у поступку медијације су
поверљиве. У случају да стране не постигну споразум у медијацији, те се решавање
проблема настави у оквиру неког другог поступка, поменути подаци које су стране
изнеле у медијацији не смеју се користити. Поверљивост обавезује медијатора, стране,
и све друге учеснике у медијацији – правне заступнике, особе за подршку и др.).
Одступање од принципа поверљивости постоји само у погледу података,
предлога и мишљења изнетих у медијацији који се морају саопштити на основу
закона, ради заштите јавног поретка, посебно када је то потребно ради осигурања
заштите најбољег интереса детета или ради спречавања наношења штете
физичком или психичком интегритету лица. Ово одступање је прописано чл. 13. ст.
1. Закона о посредовању у решавању спорова из 2014. године, којим је постављен
општи правни оквир медијације.
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Кршењем поверљивости у контексту медијације не сматра се ни
предочавање информација нужних за реализацију постигнутог договора страна (на
пример, ако договор између запосленог и послодавца укључује одређену исплату,
прослеђивање информације службеницима надлежним за реализацију исплата се
не сматра кршењем принципа поверљивости).
У медијацији се не праве службени записници, нити се на било који начин
документује поступак. Медијатори често воде белешке током разговора како би
добро пратили излагање страна. Те белешке се по окончању медијације
уништавају.
Медијатор најчешће води процес у присуству свих учесника (заједничка
сесија). У ситуацијама када процени да је конструктивније за решавање проблема
да настави разговор одвојено са странама, може иницирати одвојене сесије
(разговара са једном страном док друга чека у одвојеној просторији; затим
разговара са другом страном). У тим ситуацијама медијатор је обавезан и интерном
поверљивошћу – другој страни може пренети само податке које је особа са којом је
разговарао одобрила.
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1.2.1.3. Приватност
Медијацији присуствују само особе између којих је проблем настао, а
јавност је искључена. Изузетак су пуномоћници страна, који могу присуствовати уз
своје клијенте. У одређеним случајевима, о којима ће у даљем тексту приручника
бити више речи, страну у медијацији може пратити и особа у функцији подршке (на
пример представник синдиката).
Уколико медијацији присуствују поменута трећа лица, она су такође
обавезана да поштују поверљивост процеса.

1.2.1.4. Равноправност страна
У основи медијације је став да су за сукоб одговорни сви који су у њега
укључени. Како су сви део настанка проблема, сви могу и треба да утичу на
решавање проблема. Из тога произилази да су за медијатора стране равноправне
током процеса, што се демонстрира на различите начине – од распореда седења,
договарања ко ће први изложити своје виђење проблема, до вођења рачуна да
свака особа има простора да каже своје мишљење, и да учествује у обликовању
финалног договора.

1.2.1.5. Неутралност, независност и непристрасност медијатора
Медијатор нема предубеђења према странама, нити према проблему, што
га чини неутралним. Он није ангажован од једне стране појединачно, тако да је
независан, а нема ни личног интереса у вези са спорним односом, што му
омогућава да буде непристрасан. За случај да медијатор има било какав лични
интерес у вези са спорним односом, он треба да буде изузет из конкретног
поступка медијације.
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1.2.2. Улога медијатора
Медијатор је особа која није директно укључена у сукоб, а располаже
вештинама комуникације и преговарања. Одговоран је за вођење поступка – за
усмеравање дијалога страна и процеса решавања проблема. Какав ће бити исход
медијације, да ли ће доћи до договора и шта ће бити договор, одговорност је самих
страна, што произилази из принципа добровољности.
Током вођења процеса, медијатор има више улога. Он је:
4. подржавајућа особа
•
•
•
•
•

охрабрује, има став да се договор може постићи
ствара атмосферу прихватања и уважавања у којој ће сукобљене
стране моћи да дођу до договора
показује да цени и уважава напоре свих страна да раде на
остваривању договора
реагује у ситуацији када се једна од страна осети угроженом и
“притиснутом”
објашњава у ситуацијама када процени да странама требају
додатна објашњења

5. активни слушалац
•
•
•
•
•
•
•

подстиче комуникацију
обезбеђује простор за све учеснике да изнесу свој угао гледања
уважава различите перспективе
слуша и препознаје интересе и потребе страна (пажњу усмерава са
почетних захтева на интересе и потребе)
преводи оптужбе и процене на језик интереса и потреба
преводи критике понашања из прошлости на језик очекивања у
будућности
омогућава странама у сукобу да се узајамно чују;

15

6. особа која отвара различите могућности
•
•
•

подстиче стране да проблем сагледају из више перспектива
усмерава стране да потенцијална решења траже са становишта
интереса и потреба које желе да задовоље
подстиче стране да излистају што више могућих опција;

7. особа која тестира реалност
•
•

током процеса медијације проверава да ли су предложена решења
изводљива; да ли су догорочно задовољавајућа
у ситуацији застоја у преговорима подстиче стране да испитају
своје алтернативе ван медијације.

1.2.3. Поступак медијације
Структуру процеса медијације чини више међусобно повезаних фаза. У
пракси су присутни различити начини на које медијатори организују овај поступак,
различит број фаза и њихов циљ. Сви они следе исту генералну логику решавања
проблема. Прво се дефинише полазна тачка: како особе почетно виде проблем
(који су то њихови супротстављени захтеви). Следећи корак је превођење проблема
на конструктивнију раван, која омогућава флексибилност мишљења –
размишљање ван уобичајеног оквира. Након тога се подстиче проналажење што
већег броја потенцијалних начина решавања проблема. На крају се из мноштва
опција одабира она која у највећој мери одговара свима.
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1.2.3.1. Фазе у поступку медијације
Један од често примењиваних модела медијације одвија се кроз четири
фазе:

Отварање
Медијатор уводи учеснике у процес дајући своју уводну реч. У уводној речи
информише учеснике о карактеристикама процеса који их очекује (добровољност,
поверљивост, приватност…). Објашњава исход процеса (правну природу споразума
уколико га стране постигну). Наиме, споразум страна има снагу вансудског
поравнања (снагу уговора). Када га потпишу, стране се обавезују да реализују
договорено. На крају, тражи сагласност страна за учешће у поступку. Уколико су
стране сагласне, медијатор отвара разговор о сукобу који је повод сусрета.
Истраживање (редефиниција проблема)
Медијатор препушта реч странама да изнесу своја виђења проблема. Користећи
вештине и технике комуникације утврђује прво почетне захтеве страна, а затим их
води ка препознавању незадовољених интереса и потреба. Фаза је завршена када
су јасно дефинисани сви интереси и потребе страна релевантни за сукоб.
Преговарање
Медијатор усмерава стране да, имајући на уму интересе и потребе које желе да
задовоље, траже потенцијална решења проблема. Стране се прво подстичу да
изнесу већи број могућих опција, па да их потом процењују. Медијатор подстиче
стране да сагледају добре и лоше стране изнетих опција. Фаза је завршена када су
стране постигле сагласност у вези са решењем сукоба.
Затварање
Када су стране постигле финални договор, он ће бити преточен у споразум.
медијатор подстиче стране да јасно дефинишу начин реализације споразума (ко,
шта, када, како ради). Споразум се може сачинити у писаној форми, уколико то
стране желе.
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1.2.3.2. Вођење одвојених састанака (кокуса)
Медијатор у сваком тренутку може предложити да се процес настави у
форми одвојених састанака, уколико процени да је то ефикасније за постизање
договора страна. То подразумева да су обе стране и даље присутне, али их
медијатор смешта у одвојене просторије, па разговара прво са једном, а затим са
другом.

Разлози предлагања даљег рада у форми кокуса најчешће су:
•

•

•

постављање питања која страну чине осетљивом у циљу
превазилажења застоја у преговарању. Најчешће су то питања
тестирања реалности која подстичу особу да преиспита своје
ризике како би се подстакла отвореност за даље преговарање;
уношење осетљивих информација у преговарање. Како је страна у
одвојеном разговору заштићена интерном поверљивошћу, лакше
ће са медијатором поделити информације које не жели да
обелодани пред другом страном, а које су важне за решавање
сукоба. Медијатор тада проналази начин да те информације узме у
обзир приликом фасилитирања даљег преговарања, уз очување
принципа поверљивости;
изражена емотивна тензија (анимозитет) између страна, која се не
може снизити применом техника комуникације.

У циљу поштовања начела равноправности страна медијатор ће увек имати
једнак број одвојених састанака са обе стране. Када ће и да ли ће поново иницирати
заједнички разговор, процењује искључиво медијатор, у складу са специфичном
ситуацијом. На пример, уколико је настављање процеса у форми кокуса имало за
циљ превазилажење блокаде у преговорима, медијатор може донети одлуку о
поновном окупљању страна након што је конкретна блокада превазиђена. С друге
стране, медијатори некад настављају рад у одвојеним сесијама до коначног
дефинисања свих аспеката споразума, како би били сигурни да нека варница међу
странама неће поново угрозити процес преговарања. Медијација је неформалан
процес, те медијатори доносе одлуке на основу своје процене ситуације, али и у
складу са својим стилом рада.
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2.

Медијација у контексту ресторативне правде

2.1. Ретрибутивна наспрам ресторативне правде
Појам правде повезује се са етичком обавезом поступања према другима на
начин који је морално исправан, при чему се свакоме даје оно на шта има право.
Правда асоцира на поштење, једнакост и правичност. Чланови заједнице очекују
праведно друштво, друштво једнаких људи, у коме је искључена дискриминација
по било ком личном својству.
Има различитих концепата правде, а у контексту реаговања на понашања
којима се крше утврђена правила говори се о ретрибутивној и ресторативној
правди.
Ретрибутивна правда пружа одговор на питања који је пропис прекршен,
ко га је прекршио и како санкционисати учиниоца. У том смислу ретрибутивна
правда изједначава се са кажњавањем. Поступање је базирано на схватању да је
учинилац неког противправног акта својим чином нанео повреду одређеној особи,
због чега се проглашава кривим, па му надлежни орган изриче адекватну санкцију.
Одслужењем изречене казне извршена је ретрибуција (одмазда) система за
почињено противправно дело. Стога се овај концепт назива концептом
ретрибутивне правде.
Ресторативна правда, с друге стране, у фокус ставља потребе жртве и
усмерена је на исправљање учињене неправде отклањањем штетних последица
повреде. За разлику од ретрибутивне правде, која је фокусирана на извршено дело
и кажњавање учиниоца, ресторативна правда је фокусирана на однос међу
странама које су укључене у један противправни догађај и подразумева отклањање
штете нанете жртви (ресторацију губитка), као одговор на почињену повреду.
Отклањање штете може бити новчана или симболична накнада, може
подразумевати рад за жртву, у смислу поправке штете и сл., или било шта друго
што жртви даје доживљај правде.
У том смислу ресторативна правда остварује бројне користи: за жртву –
вредновање њене личности, опоравак од трауме, сигурност и подршка; за учиниоца
– промена обрасца понашања, реинтегрисање у заједницу уместо кажњавања и
искључивања; за колектив/заједницу – заједничка промена праксе, која се не може
постићи кажњавањем.
19

Идеја окупљања жртве и починиоца и иницирања дијалога није нова. Она
почива на вишевековним вредностима правде, одговорности, исправљања нанете
штете. У форми програма који се придодају кривичном правосуђу ресторативна
правда се установљава седамдесетих година прошлог века и данас се широко
примењује широм света.

2.2.

Ресторативна медијација

У оквиру концепта ресторативне правде развила се специфична врста
медијације – ресторативна медијација. Она подразумева сусрет жртве и починиоца
у присуству медијатора који усмерава њихов дијалог. Том приликом жртва и
извршилац разговарају о повреди која се догодила, о последицама дела на њихове
животе, о томе како се сада осећају поводом извршеног дела. Тежиште медијације
је на самом разговору, на подстицању размене, разумевања и емпатије између
жртве и извршиоца. Из разговора може произаћи и обострано прихватљив договор
о начину на који ће починилац надокнадити штету коју је нанео жртви. Из области
кривичног правосуђа, овај облик медијације се пренео и у друге области живота
(радне односе, односе у локалној заједници, школе). Примењује се у свим
ситуацијама у којима је повод медијације повреда нанета једној страни. Повреда
може бити физичка, емотивна, као што су нпр. увреде, друштвена, као што је нпр.
дискриминација, итд.
Сусрет жртве и извршиоца у оквиру ресторативне медијације нуди бројне
добити за жртву:
•
•
•

•
•
•
•

жртва је активна у тражењу правде за себе;
правда коју добија је индивидуализована, у складу је са њеним
потребама;
добија могућност да поврати контролу над сопственим животом чин повреде особу ставља у улогу жртве и одузима јој моћ,
претвара је у пасивни објекат који трпи. Учествовање у разговору,
изношење својих мисли и осећања, добијање тражених одговора и
разјашњења, враћа моћ жртви;
може добити одговоре на питања која се тичу мотивације
починиоца (Због чега баш ја?);
добија могућност емотивног исцељења (на пример могућност да
се избори са страхом који је настао као последица нанете повреде);
подстиче се реуспостављање самопоштовања и самоприхватања;
добија мир и могућност да настави живот даље
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Примена ресторативне медијације показала
починиоцима пружа емотивну добит:
•
•
•
•
•

је да овај

процес

и

уче о последицама својих дела на друге те се тиме подстиче
преузимање одговорности;
развијају перцептивност за утицај сопственог понашања на друге
људе;
добијају могућност да исправе нанету штету (пружа им се
могућност за већом контролом над сопственим животом);
тиме добијају могућност да унапреде своје самопоштовање;
могућност да буду поново прихваћени у заједници (уколико је
почињено дело довело до одбацивања и изолације).

Ресторативни медијатори истичу и позитивни утицај процеса на заједницу
у којој је дело почињено:
•
•
•

превазилази се осећај страха и несигурности, посебно страх од
понављања дела;
појачава се доживљај припадности заједници, њена хомогеност и
хармоничност;
отвара се могућност учествовања заједнице у превенцији сличних
дела (разматрају се кораци који се могу предузети у циљу
смањења даљих ризика).
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3.

Примена медијације у оквиру МУП-а

У оквиру МУП-а Србије медијација се може применити ради разрешења
ситуација које настају у вези са дискриминацијом и злостављањем на раду.

3.1. Медијација у оквиру поступка интерне заштите од дискриминације
Поступак интерне заштите од дискриминације је посебан механизам који
се у оквиру МУП-а Србије примењује у случајевима пријаве дискриминације, а
састоји се од скупа радњи које се предузимају приликом подношења пријаве
дискриминације, испитивања њене основаности и одређивања адекватних мера
заштите и подршке. Интерни механизам је уређен Упутством са смерницама за
превенцију и заштиту од родно засноване дискриминације и дискриминације
засноване на другим личним својствима у МУП-у Републике Србије, из 2018. године, а
примењује се искључиво у случајевима дискриминације која је извршена од стране
лица и према лицима која су запослена у МУП-у, и то само у погледу
дискриминације које се догађа на раду или у вези са радом.
Саставни део интерног механизма заштите од дискриминације јесте
упућивање страна на медијацију и предузимање одговарајућих радњи у циљу
спровођења медијације. Ове радње се сукцесивно предузимају према следећем
редоследу: 1) Процена подобности случаја за медијацију; 2) Иницијални састанак
руководиоца са странама и медијатором; 5) Изјашњење страна о медијацији и
избор медијатора; и 4) Поступак медијације.

3.1.1. Процена подобности случаја за медијацију
По пријему пријаве дискриминације, руководилац надлежан да поступа по
пријави, након што утврди да је пријава прихватљива, процењује да ли је случај
дискриминације на који се у пријави указује подобан за мадијацију.
Подобност случаја за медијацију
Генерално, сваки случај у вези са дискриминацијом подобан је за медијацију.
Међутим, медијација је контраиндикована ако је извршилац дискриминације,
упркос упозорењима, наставио са дискриминаторним поступањем, или је сам акт
дискриминације, због начина извршења и околности под којима је извршен,
изазвао велику трауму по запослено лице. Нема места медијацији и ако је у питању
акт дискриминације у погледу кога постоји сумња да представља кривично дело
које се гони по службеној дужности, у ком случају је руководилац дужан да предмет
уступи Сектору унутрашње контроле (чл. 227. Закона о полицији), који спроводи
даљи поступак.
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3.1.2. Иницијални
медијатором

састанак

руководиоца

са

странама

и

Ако оцени да је случај подобан за медијацију, руководилац организује
иницијални састанак којем присуствују обе стране (лице против кога је поднета
пријава дискриминације и лице које тврди да је жртва дискриминације, односно
лице за које се тврди да је жртва дискриминације, ако је пријаву поднело треће
лице) и медијатор. Медијатора одређује руководилац са списка медијатора у МУПу, и то, кад год је могуће, медијатора из оне организационе јединице којом
руководи. Након одређивања медијатора, руководилац, у договору са медијатором,
и странама, заказује медијацију, на коју усмено позива стране и медијатора.
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Циљ иницијалног састанка је да се странама пруже свеобухватне
информације о медијацији како би стране могле да донесу информисану одлуку у
погледу учешће у медијацији.
На иницијалном састанку руководилац најпре пружа основне информације
о поднетој пријави дискриминације и износи став да је случај подобан за
медијацију. Потом даје реч медијатору, који представља странама процес
медијације и могуће исходе и добити за стране и одговара на њихова евентуална
питања. Ослањајући се на вештине комуникације, медијатор појашњава процес на
начин који је у исто време и мотивишући за стране.
После информисања страна од стране медијатора, руководилац странама
оставља рок од три дана да га у писаној форми обавесте о томе да ли прихватају
медијацију. Руководилац такође информише стране о списку медијатора која се
води у МУП-у и о могућности да заједнички изаберу медијатора са овог списака.
Стране могу на самом иницијалном састанку да прихвате медијацију и
изаберу медијатора.

3.1.3. Изјашњење страна о медијацији и избор медијатора
Уколико су обе стране прихватиле медијацију, руководилац их упућује да у
року од три дана заједнички изврше избор медијатора са списка медијатора који се
води у МУП-у, као и да га писмено обавесте о личности медијатора.
За случај да се стране не споразумеју о личности медијатора, дужне су да
без одлагања о томе обавесте руководиоца, који у том случају одређује једног од
медијатора са списка медијатора.
Уколико су једна или обе стране одбиле медијацију, руководилац ту
чињеницу констатује службеном белешком и предузима радње у циљу спровођења
поступка за утврђивања основаности пријаве дискриминације.
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3.1.4. Поступак медијације
Сам поступак медијације спроводи изабрани медијатор, који после
одвојених разговора са странама одлучује да ли ће спровести стандардну
медијацију или ресторативну медијацију, у зависности од тога да ли међу странама
постоје спорна питања о самом догађају, односно да ли постоји спремност лица да
прихвати сопствену одговорност за повреду коју је другој страни нанео својим
поступањем.
У поступку медијације се примењују правила Закона о посредовању у
решавању спорова, из 2014. године, која се на одговарајући начин прилагођавају
изабраном моделу медијације.

3.2. Медијација у оквиру интерног поступка заштите од злостављања
на раду
Интерни поступак за заштиту од злостављања на раду, који се спроводи
код послодавца, регулисан је Законом о спречавању злостављања на раду из 2010.
године и Правилником о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са
превенцијом и заштитом од злостављања на раду из 2010. године. Спровођење
интерног поступка за заштиту од злостављања на раду представља процесну
претпоставку за остваривање судске заштите од злостављања на раду.
Поступак интерне заштите покреће се подношењем захтева за покретање
интерног поступка за заштиту од злостављања код послодавца, који обухвата: 1)
медијацију и 2) утврђивања одговорности запосленог који се терети за
злостављање, за случај да у медијацији стране не постигну споразум.
По пријему захтева за покретање поступка интерне заштите од
злостављања на раду, послодавац, односно одговорно лице код послодавца
надлежно за пријем и поступање по захтеву, дужно је да предузме радње у циљу
спровођења медијације. Ове радње се сукцесивно предузимају према следећем
редоследу: 1) Упућивање предлога за медијацију; 2) Избор медијатора; 3)
Обавештење о немогућности спровођења медијације; 4) Поступак медијације

3.2.1. Упућивање предлога за медијацију
Послодавац, односно одговорно лице код послодавца дужно је да у року од
три дана по пријему захтева за покретање поступка странама – (лицу које сматра да
је изложено злостављању и лицу које се терети за злостављање) усмено предложи
медијацију као начин разрешења спорног односа, као и да им предложи да изаберу
медијатора са списка медијатора код послодавца или неког другог медијатора.
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3.2.2. Избор медијатора
Стране заједнички бирају медијатора. Уколико стране не постигну договор
у погледу личности медијатора, послодавац може одредити медијатора. Међутим,
са његовим избором медијатора стране се морају сагласити, што није случај у
интерном поступку који се води поводом случајева дискриминације.

3.2.3. Обавештење о немогућности спровођења медијације
За случај да се не постигне договор у погледу личности медијатора, нема
услова да се медијација спрoведе. У том случају послодавац, односно овлашћено
лице код послодавца без одлагања писмено обавештава подносиоца захтева да
медијација није успела јер није изабран медијатор. Од достављања овог
обавештења тече рок од 15 дана за подношење тужбе суду, којом се покреће
парница за заштиту од злостављања.

3.2.4. Поступак медијације
Уколико је постигнут договор у погледу личности медијатора, медијатор
спроводи медијацију. У поступку медијације сходно се примењују правила Закона о
посредовању у решавању спорова, која се на одговарајући начин прилагођавају
изабраном моделу медијације.

3.3. Медијација по приватној иницијативи
Медијација коју спроводе медијатори МУП-а може бити спроведена и изван
поступака интерне заштите од дискриминације и злостављања на раду, по
приватној иницијативи. Ова медијација се спроводи на предлог лица запосленог у
МУП-у које није поднело пријаву дискриминације, односно захтев за покретање
поступка за заштиту од злостављања јер не жели спровођење интерног поступка
заштите, већ разрешење ситуације у вези са дискриминацијом, односно
злостављањем на раду путем медијације. У том случају запослено лице које сматра
да је дискриминисано, односно злостављано на раду може се писменим путем
обратити неком од медијатора са списака медијатора у МУП-у са предлогом за
спровођење медијације.
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Предлог за спровођење медијације садржи име и презиме страна, назив
организационе јединице у којој раде и кратак опис догађаја.
Медијатор је слободан да одбије или прихвати спровођење медијације, о
чему у року од три дана обавештава подносиоца предлога.
Ако медијатор прихвати спровођење медијације, у року од три дана
писменим путем обавештава другу страну о поднетом предлогу за спровођење
медијације и оставља јој рок од три дана да се писменим путем изјасни да ли
прихвата медијацију и да ли је сагласан са избором медијатора.
У случају да друга страна прихвати спровођење медијације и сагласи са
избором медијатора, медијација се даље спроводи по правилима која важе за
медијацију у оквиру поступка интерне заштите од дискриминације, односно
злостављања на раду, применом одговарајућег модела медијације, у зависности од
тога да ли је у питању сукоб или повреда.
Ако друга стране не прихвати спровођење медијације и/или се не сагласи
са избором медијатора, односно ако се у року од три дана не изјасни, медијатор
писменим путем обавештава подносиоца предлога да нема услова за спровођење
медијације.
Медијација по приватној иницијативи у случајевима злостављања на раду
не замењује поступак за заштиту од злостављања код послодавца прописан Закона
о спречавању злостављања на раду, нити не утиче на рокове застерелости из чл. 22.
овог закона.
Медијатори са списка медијатора у МУП-у дужни су да на крају године
писменим путем обавесте Организациону јединицу МУП-а надлежну за послове
управљања људским ресурсима о броју поступака медијације које су спровели по
приватној иницијативи лица запослених у МУП-у у случајевима дискриминације и у
случајевима злостављања на раду.
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3.4. Циљ медијације
Медијација у случајевима дискриминације и злостављања на раду усмерена
је на проналажење решења које ће обезбедити адекватну сатисфакцију лицу које је
актом дискриминације, односно злостављања на раду повређено и спречити даље
вршење дискриминације, односно злостављања. Иако међу странама могу
постојати неслагања која се тичу самог догађаја/поступка поводом кога је поднета
пријава/захтев, која се у медијацији могу споразумно решити, превасходни циљ
медијације је да стране путем преговора изграде споразум који ће обезбедити
адекватну сатисфакцију за учињену повреду.
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3.5. Потенцијалне добити од медијације у оквиру МУП-а
Медијација која се у случајевима дискриминације и злостављања на раду
спроводи у оквиру МУП-а доноси многе користи и самим странама и колективу као
целини.

3.5.1. Добит за стране
Медијација ствара оптималне услове за споразумно разрешење ситуације и
обема странама пружа могућност да кроз дијалог размотре догађај, суоче се са
његовим последицама и пронађу обострано прихватљив начин за отклањање
штетних последица које су настале. Медијација помаже странама да се боље
разумеју, да једна другу уваже као личности, чиме се њихов однос унапређује и
спречава настанак нових сукоба и повреда.

3.5.2. Добит за колектив
Дискриминација и злостављање на раду су појаве које негативно утичу на
читав колектив јер нарушавају међуљудске односе, смањују ефикасност у раду,
стварају тензије, деле колектив и изазивају многе друге штетне последице. Зато
решавање случајева дискриминације и злостављања на раду путем медијације
доноси многе користи за све чланове колектива. Успешно решени случајеви
дискриминације, односно злостављања на раду путем медијације враћају мир у
радну средину, што доприноси бољем раду запослених, потврђују веру у правду и
правичност и шаљу поруку да су дискриминација и злостављање неприхватљиви
модели понашања у МУП-у Србије.
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4.

Модели медијације у оквиру МУП-а

Када до медијатора дође предмет по пријави дискриминације, односно по
захтеву за заштиту од злостављања на раду, задатак медијатора је да:
•
•

процени да ли је природа повода за медијацију по својој психолошкој
природи сукоб или повреда; и
уколико је у питању повреда, процени да ли је медијација могућа у
конкретном случају, примењујући додатне критеријуме процене
погодности случаја.

4.1. Критеријуми за избор модела медијације
4.1.1. Процена природе повода за медијацију
Једна од првих процена која усмерава даље поступање медијатора јесте
процена да ли је природа спорног односа између лица које је поднело захтев и лица
против којег је захтев поднет по својој психолошкој суштини сукоб или повреда.
Сукоб је ситуација неслагања, расправљања, различитих мишљења.
Подразумева некомбатибилност мишљења и/или принципа, доживљај особа да се
њихове тежње, циљеви које желе да остваре међусобно искључују, те да не могу
истовремено бити остварени. Претпоставка у основи феномена сукоба из угла
психологије јесте да све особе укључене у сукоб сносе одговорност за насталу
ситуацију. Ова претпоставка има значајне ефекте за вођење процеса медијације. Из
ње проистиче принцип равноправности страна и неутралности медијатора, који се
одражавају на начин усмеравања комуникације током читавог дијалога страна.
Уколико је повод медијације сукоб, примењује се стандардна (фасилитативна)
медијација.
С друге стране, повреда се односи на ситуације у којој је једна особа и/или
група нанела повреду другој особи и/или групи. Јасно је да у тим ситуацијама нема
претпоставке дељења одговорности, већ је она фокусирана на починиоца. Ова
разлика је изузетно значајна за доношење одлуке о начину вођења процеса који је у
датој ситуацији адекватан. Примена стандардне медијације у ситуацијама повреде
водила би, између осталог, секундарној виктимизацији особе која је претрпела
повреду. Почетна ситуација која је довела до процеса се разликује, однос моћи
страна које учествују се разликује, те се стога нужно и сам процес разликује.
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4.2

Додатни критеријуми
спровођење медијације

процене

погодности

случаја

за

Када је у питању особа против које је пријава поднета, додатни критеријум
процене погодности случаја за медијацију се тиче прихватања одговорности особе
за почињено дело и његове последице. Под одговорношћу се у контексу медијације
сматра увиђење особе да је дело које је починила имало негативних последица по
другу страну. Мисли се на одговорност у психолошком смислу. Не подразумева
одговорност у правном смислу (признање кривице за дело за које су предвиђене
правне санкције).
Наиме, једна од круцијалних разлика између стандардне и ресторативне
медијације јесте прихватање одговорности починиоца, које је предуслов за
спровођење дијалога. Сврха ове процене јесте заштита особе која је претрпела
повреду од секундарне виктимизације.
Када је у питању особа која тврди да је жртва дискриминације, додатни
критеријум процене погодности случаја за медијацију тиче се њеног актуелног
психичког стања. Уколико је изложеност повреди довела до високог степена
анксиозности, депресивности и сличних психолошких тешкоћа, било би
индиковано упућивање особе на психолошку подршку пре евентуалног
организовања сусрета у медијацији.
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У овој фази, задатак медијатора јесте и да процени у којој мери је присутан
дисбаланс моћи између потенцијалних страна у медијацији. Наиме, за спровођење
медијације је важно да све стране имају моћ учествовања у дијалогу: моћ да кажу
све што мисле да је важно за проблем којим се баве, моћ да кажу шта желе у смислу
решавања проблема, као и моћ да када им нешто није прихватљиво током
преговарања, то јасно кажу. У ситуацијама нанете повреде, често је особа која је
претрпела повреду у некој мери инхибирана самим присуством особе која јој је
повреду нанела. У оквиру медијације развијене су одређене технике успостављања
баланса моћи страна, које су објашњене у Прилогу број 1. Пре уласка у медијацију
битно је проценити да ли се коришћењем поменутих техника може успоставити
равнотежа моћи у мери довољној да оправда спровођење дијалога и процеса
решавања проблема.
Претпоставка је да, на основу информација које су медијаторима на
располагању пре контакта са потенцијалним странама, које су садржане у пријави
дискриминације, односно у захтеву за заштиту од злостављања на раду, није увек
могуће проценити природу повода за медијацију као ни испуњеност
представљених предуслова. Стога ће у овој фази поступка медијатори извршити
прву процену, коју ће продубити током припремних састанака са странама.

32

4.3. Структура процеса медијације
Процес медијације састоји се из неколико фаза, које се сукцесивно одвијају
од тренутка подношења пријаве/захтева до тренутка окончања медијације.

У даљем тексту најпре су приказани припремни састанци, а затим су
засебно су представљени кораци у стандардним медијацијама (медијацијама које се
примењују у ситуацијама сукоба) и кораци у ресторативним медијацијама
(медијацијама које се примењују у ситуацијама повреде).

4.3.1. Припремни састанци
Припрема се обавља са сваком страном појединачно. Припремни састанци
пружају медијатору прилику да се са сваком страном види и поразговара насамо, пре
заједничког сусрета.
Циљеви припремног састанка како у стандардним тако и у ресторативним
медијацијама су вишеструки.
•

Медијатор детаљно објашњава странама шта је медијација, на који начин
ће се процес одвијати, и шта могу од медијације добити (шта може бити
исход);
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•

•

•
•

•

Проверава очекивања страна од медијације и могућност да се у
медијацији та очекивања остваре. На пример, једно од очекивања које се
среће у пракси јесте да у медијацији, као неформалном простору за
разговор, страна може на “миран начин” убедити другу страну да је “у
праву”, наметнути своје виђење исхода. Ако страна има овакво
очекивање, треба јој објаснити природу процеса преговарања у
медијацији, чији је смисао трагања за начином да интереси свих буду
задовољени;
Добија почетне информације о начину на који стране виде проблем
(“Свакако ћемо о томе причати на медијацији, но молила бих вас да ми
кажете нешто о проблему који сте описали у захтеву. Те информације ми
помажу да када се сви заједно окупимо, састанак буде што ефикаснији.”);
Пружа потенцијалним странама одговоре и разјашњења у вези са
поступком медијације (одговара на сва њихова питања);
Проверава да ли постоји разлог за изузимање (на пример уколико
процени да из било којих разлога неће моћи да поступа неутрално у том
случају);
Успоставља однос поверења који је изузетно значајан за вођење
заједничког разговора.

У ресторативним медијацијама, одржавање припремних састанака пружа
медијаторима и додатне користи:
•
•

Могућност припреме страна за заједнички сусрет, у смислу психолошког
оснаживања;
Могућност процене адекватног начина спровођења поступка медијације
(на пример да ли ће медијацију водити у форми заједничког сусрета или
ће је од почетка организовати у форми одвојених састанака; да ли ће
процес водити један медијатор или ће се организовати комедијација).

Препорука је да се први припремни разговор обави са лицем против којег је
поднета пријава дискриминације, односно захтев за заштиту од злостављања. У
основи овакве структуре процеса јесте тенденција заштите особе која је претрпела
повреду. Наиме, обављање првог разговора са особом која је поднела захтев
створило би очекивање да ће се медијација спровести. Уколико би након тога, у
разговору са особом против које је пријава/захтев поднет, медијатор проценио да
спровођење медијације није индиковано, то би могло додатно појачати доживљај
губитка контроле и моћи, те водити секундарној виктимизацији.
У даљем тексту ће бити детаљније приказани припремни сусрети.
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4.3.1.1. Припремни састанак са лицем против којег је захтев поднет
Након представљања и захваљивања особи на отворености за решавање
проблема у поступку медијације, медијатор је упознаје са карактеристикама
процеса и могућим исходом.
Уколико је особа и даље заинтересована за овај поступак, медијатор је
подстиче да изнесе своје виђење догађаја описаног у поднетом захтеву. На основу
навода особе, медијатор процењује да ли је догађај описан у пријави/захтеву, дакле
догађај који би био повод за медијацију, по својој природи сукоб или повреда.
Приликом изношења информација о догађају, медијатор усмерава особу да
догађај представи са становишта описа (“Шта се тада догодило?”). Тиме се, између
осталог, спречава етикетирање других учесника у догађају.

На пример:
Страна: “Она је превише осетљива. И други су пролазили кроз исто, па нису од тога
правили проблем.”
Медијатор: “Циљ медијације није да се утврди шта је истина и ко је у праву као у
судском поступку, већ да свако представи своје виђење, да разумете једно друго,
како бисте могли разговарати о начинима ваше даље сарадње. Испичајте ми стога
шта се догодило.”
Усмеравање на описе, с друге стране,
минимизације догађаја и његових последица.

омогућава

и

спречавање

На пример:
Страна: “Можда неком није пријатно када ја на тај начин разговарам и дајем
задатке, али сад баш да је неки стрес…”
Медијатор: “Шта се тачно тада догодило? Помозите ми да разумем проблем.”
Даље медијатор наводи особу да преиспита своје реакције на догађај и
последице догађаја.
На пример:
Медијатор: “Како сте се тада осећали?”
Страна: ”Није ми било пријатно…”
Медијатор: “Шта се променило након тога за вас/за ваш однос са другом страном?”
Током првог разговора са особом против које је поднет захтев, веома је
честа тенденција правдања себе – изношење података који говоре у прилог доброг
обављања посла и добре сарадње са колегама, навођење да није била намера особе
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да било кога повреди, и слично. Важно је дати простор особи да то изнесе,
саслушати особу. Како је за заједнички сусрет битно да особа која је нанела повреду
прихвати одговорност за тај чин пред особом која је претрпела повреду, следећа
интервенција је одвојити личност особе од њеног понашања.
На пример:
Медијатор:“Начин на који сте се обратили господину Митровићу за њега је био
увредљив. То не значи да сте ви лоша особа, нити да сте имали намеру да га
повредите. Но, у заједничком разговору би за њега било веома важно да види да
увиђате ефекат који је ваш поступак имао на њега.”
Уколико је медијатор проценио да је природа повода за медијацију повреда,
на овај начин проверава да ли је особа спремна да преузме одговорност за свој
поступак. У пракси се дешава да особа против које је захтев поднет децидирано
негира одговорност на почетку разговора, али уз поменуте интервенције
медијатора до краја разговора буде спремна да препозна да је њен поступак имао
негативне импликације по другу страну.
Сматра се да су испуњени услови за одржавање ресторативне медијације
уколико је особа против које је поднета пријава/захтев: 1) спремна да прихвати
негативан утицај свог поступка на особу која је поднела захтев, и 2) спремна да
размотри неки вид сатисфакције.
Наведеним интервенцијама медијатор такође припрема особу за
заједнички сусрет. Истицање чињенице да се у процесу медијације полази од става
да свако има своје виђење ситуације, те да је важно да се чују и разумеју, да размене
информације и перспективе, а не да се утврди истина као у судском поступку, води
до растерећења и снижавања одбрамбеног става. Медијатор наглашава да ће се у
медијацији разговарати о последицама поступка, уз уважавање особе против које је
поднета пријав/захтев, тако да неће бити дискредитована као личност.

4.3.1.2. Припремни састанак са лицем које је поднело
пријаву/захтев
Након представљања, медијатор похвали особу за храброст показану чином
пријављивања повреде којој је била изложена. Ова интервенција има функцију
оснаживања особе која је била изложена стресној ситуацији, за учествовање у
поступку.
Медијатор треба да захвали особи на спремности да проблем решава у
оквиру медијације, а потом да јој представи процес и могуће исходе. У
комуникацији са особом која је поднела пријаву/захтев веома је важно на почетку
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истаћи да се у медијацији неће утврђивати да ли је догађај описан у
пријави/захтеву у правном смислу представља акт дискриминације, односно
мобинга. Важно је разјаснити да та процена превазилази могућности поступка
медијације, како би особа која је поднела пријаву/захтев могла одлучити да ли
жели да учествује у овом поступку или не.
Уколико особа и даље жели да приступи медијацији, подстиче се да
представи своје виђење догађаја. Медијатор слушајући особу проверава свој
првобитни закључак у вези са природом повода за медијацију.
Особа која је поднела пријаву/захтев такође се усмерава да догађај изнесе у
форми описа.
На пример:
Медијаторка: “Била сам у прилици да прочитам ваш захтев за заштиту од
злостављања на раду. Волела бих да од вас чујем како видите те догађаје. Шта се
десило?”
Медијатор подстиче особу која је поднела пријаву/захтев да изнесе своје
реакције на догађај и усмерава особу и на изношење свог виђења последица
догађаја.
На пример:
Медијатор: “Како сте се ви осећали након тога?”; “Шта сте затим урадили?”
Медијатор: “Како је то утицало на вас?”; “Како је то утицало на вашу сарадњу?”
Уколико је повод за медијацију повреда, на основу изнетог медијатор
добија увид у могућност особе која је претрпела повреду да учествује у медијацији.
Медијатор упознаје особу са могућношћу да уз њу буде присутна особа у
функцији подршке. Ова особа као учесник у медијацији својим присуством пружа
додатну снагу особи која је претрпела повреду, охрабрујући је тиме да учествује у
дијалогу. На тај начин се оснажује особа која је у слабијој позицији и доприноси се
уравнотежавању моћи страна. Пита страну да ли је планирала, односно да ли би
желела да уз њу у медијацији буде присутан још неко. Уколико страна жели да
укључи особу у функцији подршке, медијатор тражи име особе, како би тај податак
могао да пренесе другој страни. До сусрета у медијацији, све стране морају бити
упознете са свим информацијама релевантним за начин спровођења поступка, и
морају бити сагласне са њима, у складу са принципом добровољности.
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У ситуацијама припреме за сусрет, припремни састанак медијатору даје
могућност оснаживања особе која је претрпела повреду. Особа која је била
изложена стресној ситуацији, поготово уколико је стрес трајао дуже време, често се
осећа психички слабом. Представљање стресних догађаја тада укључује слику особе
као неког ко трпи, без снаге да се одупре. Слушајући, медијатор се усмерава на
снаге особе: на податке о размишљанима, понашањима која су индикатор снаге,
иако их особа не препознаје као такве. Затим те снаге уноси у разговор.
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На пример:
Медијатор: „Кажете да Вам је веома непријатно да говорите о понашању и
коментарима колеге Станића, а ипак сте спремни да се са њим сретнете у
медијацији. Ви сте храбра жена.“
Медијатор предочава особи и могућност вођења медијације у форми
одвојених састанака као још једну стратегију оснаживања и успостављања баланса
моћи. Проверава да ли му/јој је прихватљив разговор у заједничкој сесији. У
ситуацији када особа види директан контакт као угожавајући, медијатор ће
организовати медијацију од почетка у форми одвојених сусрета.
Медијатор проверава које би захтеве особа истакла у медијацији ради
разрешења проблема. На тај начин проверава ко су све учесници у медијацији, да
ли је за решавање проблема, на начин како га особа види, потребно присуство још
неких особа због њихове надлежности у вези са решавањем проблема. Понекад се
дешава да особа у својој пријави/захтеву наведе само једну особу, губећи из вида
укљученост других у ланац одлучивања. Задатак медијатора је да обезбеди
присуство свих особа које су надлежне за решавање проблема поводом кога се
медијација спроводи.
На крају састанка медијатор доноси одлуку да ли је медијација могућа и у
којој форми ће је спровести, и то на основу:
• процене емотивног стања особе која је поднела захтев;
• процене саме стране прихватљивости директног контакта; и
• процене могућности уравнотежавања моћи потенцијалних страна.
У ситуацијама када је планирано вођење ресторативне медијација,
медијатор се са странама договара о начину започињања дијалога приликом
заједничког сусрета. За разлику од стандардне медијације, у којој се стране
договарају о редоследу обраћања или се он одређује неком од метода случајног
избора, у складу са принципом равноправности страна, у ресторативној медијацији
веома је важно ко ће први говорити. У пракси су присутна два приступа:
• прво говори лице за које се тврди да је нанело повреду, преузимајући
одговорност за свој поступак, или
• прво говори лице које тврди да је жртва повреде, износећи како се осећа
поводом претрпљене повреде.
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Након обављеног припремног састанка са особом која је поднела
пријаву/захтев, уколико медијатор процени да је природи повода примерен
ресторативни приступ, представиће особи поменута два начина започињања
дијалога. Препустиће особи која је претрпела повреду да одлучи који вид отварања
процеса би му/јој више одговарао.
Уколико процени да је могуће спровести процес медијације, медијатор о
томе обавештава обе стране. Преноси странама све релевантне информације:
• У којој форми ће се медијација одвијати – кроз заједнички или одвојене
сусрете; уколико предлаже комедијацију тражи од страна сагласност у
вези са личношћу другог медијатора;
• Ко су све учесници у медијацији;
• Уколико ће бити спроведена ресторативна медијација, информише
стране на који начин ће започети разговор о проблему (ко ће први
говорити);
• Колико времена треба да одвоје за медијацију.
Медијатор се договара са странама о месту и термину одржавања
медијације, а пре сусрета са странама, припрема простор за одржавање овог
специфичног процеса. Простор у којем се медијација одвија мора да одражава
принципе медијације, да буде саобразан процесу који ће се у њему одвијати како би
медијација могла да оствари свој циљ. Стога медијатор обезбеђује:
• Тиху и мирну просторију током више сати рада (спољна дешавања не
ометају рад у просторији);
• Поверљивост простора (звук се не чује ван просторије у којој се одржава
медијација, особе у соби се не могу видети од споља);
• Предпросторију у којој ће страна која дође прва сачекати долазак друге
стране (седење једне стране у просторији са медијатором угрозило би
доживљај његове неутралности и равноправности страна);
• Додатну просторију у којој се могу одвијати одвојени састанци, ако се
медијатор током процеса одлучи за тај вид рада;
• Једнаке столице које су постављене око стола на једнакој удаљености од
медијатора;
• Сто на којем нема објеката који би били препрека у остваривању
контакта очима са странама (на пример компјутери); препорука је да на
столу буду само освежење, папири и оловке.
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Када су све припремне радње окончане, спроводи се сама медијација. У
даљем тексту биће засебно представљени кораци у стандардној медијацији
(медијацији која се примењује у ситуацијама сукоба) и кораци у ресторативној
медијацији (медијацији која се примењују у ситуацијама повреде).

4.3.2. Спровођење медијације у ситуацијама сукоба
4.3.2.1. Отварање
Циљ ове фазе је увођење страна у процес медијације, уз успостављање
атмосфере уважавања.
Када су сви учесници стигли, медијатор их уводи у просторију. Необавезно
ћаскање доприноси релаксирању атмосфере, а пружа и могућност да се стране
виде, упознају и на један други, неконфликтни начин (као особе одређених
преференција, интересовања, брига и др.).
Медијатор уводи учеснике у процес износећи своју уводну реч. Уводна реч
је свечано отварање поступка које даје тон даљем састанку. Њена суштина је
информисање страна о карактеристикама процеса медијације и улози медијатора.
Стране се упознају и са правном природом споразума постигнутог у медијацији.
Пошто је медијатор обавио припрему у оквиру које је странама пренео
поменуте информације, уводну реч обично почиње са: ”Као што знате, медијација
је…”. Жели се истаћи да је уводна реч важан интегрални део процеса.
Ево једног начина на који се уводна реч може изнети:
• Представљање (медијатор се још једном представи именом, базичним
занимањем и искуством у области медијације; стране се представе,
уколико има потребе);
• Објашњење поступка медијације (медијација је неформалан поступак,
добровољан, поверљив – уз изузетке од принципа поверљивости,
приватан, стране су у медијацији равноправне);
• Објашњење улоге медијатора (медијатор је неутралан, независтан,
непристрасан, не доноси коначну одлуку);
• Изношење правила рада (медијација се одвија кроз заједнички разговор,
а медијатор може предложити да се у одређеном тренутку процес
настави кроз одвојене састанке; током дијалога важно је да када једна
особа прича друга саслуша и сачека свој ред; договара се о паузама, и сл.);
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• Упознавање страна са начинима окончања поступка (постизањем
договора; одустајањем једне од страна; могућности за преговарање су
исцрпљене а договор није постигнут; обустављањем поступка од стране
медијатора – медијатор може обуставити поступак уколико процени да је
даље вођење поступка несврсисходно);
• Представљање правне природе споразума;
• Представљање даљег поступања по пријави дискриминације/захтеву за
заштиту од злостављања на раду, за случај да се медијација не оконча
споразумом;
• Пружа се простор странама да кажу да ли су са тим сагласне (Да ли имају
нека питања? Да ли им је овај процес прихватљив? Да ли су сагласни са
личношћу медијатора?).
Уколико су са свим изнетим сагласни, медијација започиње.
Медијатор странама даје реч да изнесу своје виђење проблема. Веома је
важно да начин започињања излагања не угрози равноправност страна. Обично
медијатор пита стране ко би први желео да изнесе проблем. Када се једна страна
јави, обавезно се проверава да ли је то другој страни прихватљиво. Уколико јесте,
страна која је желела прва да говори, износи своје становиште.
Приликом првих излагања, медијатор не прекида говор страна. Пажљиво
слуша, бележи главне тачке. Када страна заврши излагање, медијатор га сумира.
Сумирање је техника која се користи током целе медијације, али је њен значај
највећи на почетку. Сумирањем након почетних излагања медијатор показује да је
саслушао, да се труди да разуме перспективу особе, уводи разговор у
конструктивну раван преводећи оптужбе на описе понашања, даје јасноћу процесу
(о чему се даље прича) и усмерава даљу комуникацију. Техника сумирања
детаљније је објашњења у Прилогу бр.1.
Након сумирања излагања стране која је прва говорила, медијатор даје реч
другој страни („Како ви видите проблем?“). Такође пажљиво слуша излагање, и на
крају сумира.
Тиме је окончана фаза отварања.

4.3.2.2. Истраживање (редефиниција проблема)
Циљ ове фазе је да се препознају интереси и потребе који стоје у основи
изнетих захтева страна. Почетни захтеви се у теорији преговарања и медијације
називају позицијама. Стога се може рећи да је задатак медијатора у овој фази да
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помогне странама да редефинишу проблем са становишта позиција на становиште
интереса и потреба које желе да задовоље.
У ту сврху медијатори користе технике комуникације:
• Сумирање и парафразирање, како би разјаснили позиције страна,
омогућили јасноћу у даљем дијалогу, преводили оптужбе на описе
понашања;
• Рефлектовање, како би подстакли стране да о проблему размишљају
истражујући себе, осветљавајући како они сами размишљају и како се
осећају поводом сукоба, уместо размишљања о проблему кроз призму
недостатака и/или лоших поступања другог;
• Слушање са емпатијом, како би унели у разговор интересе и потребе
страна, и тако им помогли да их препознају.
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Логика коју медијатор следи у фази редефиниције проблема може се
илустровати следећим примером. Kако је сврха примера представљање начина
размишљања медијатора, биће наведен само у општим цртама.
Млада полицијска службеница Снежана ради однедавно и дели
канцеларију са двојицом старијих колага у односу на које има виши чин. Један од
њих јој у службеном обраћању не персира, већ је ословљава надимком „Снеки“, док
она њему персира, настојећи да одржи потребну професионалну дистанцу. Иако му
је скренула пажњу да његово обраћање није у складу са правилима о понашању
полицијских службеника, он је наставио да је ословљава надимком. То је био повод
да се полицијска службеница обрати руководиоцу и затражи заштиту.

Медијатор би у анализи овог сукоба пошао од дефинисања њихових
позиција:
Позиција

Полицијска службеница

Полицијски службеник

Жели да јој колега
персира и ословљава је
пуним именом.

Жели да колегиницу
ословљава надимком.

Даље би се коришћењем поменутих техника комуникације, медијатор
усмерио на истраживање и препознавање интереса страна.
Током излагања страна, полицијски службеник је објаснио да је
ословљавањем полицијске службенице надимком само желео да са њом успостави
пријатељски колегијални однос и створи опуштену радну атмосферу и да му се
учинило да је непримерено да јој персира и обраћа јој се са „госпођо“, како би
требало да чини по правилима о начину обраћања полицијских службеника, јер је
од њега млађа 20 година и није удата. С друге стране, полицијска службеница је
рекла да је њој веома важно да се поштују службена правила о ословљавању, јер се
тиме исказује поштовања хијерархијске структуре у МУП-у, што доприноси
ефикасном обављању послова. Додала је да се осећа непријатно и понижено када је
колега ословљава надимком, јер сматра да је такво ословљавање израз
неуважавања њеног чина и непоштовања њене личности.
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На основу добијених информација, медијатор би могао да идентификује
интересе, а даљом комуникацијом, превасходно коришћењем слушања са
емпатијом, помогао би странама да препознају потребе које се налазе у основи
изнетих незадовољених интереса:
Интереси

Полицијска службеница

Полицијски службеник

Да је колега ословљава у
складу са службеним
правилима о ословљавању
полицијских службеника.

Да
створи
опуштену
радну атмосферу.

Да полицијски службеник
поштује хијерархијску
структуру у МУП-у.

Потребе

Да успостави пријатељски
колегијални однос.

Полицијска службеница

Полицијски службеник

Уважавање

Непосредност у контакту
(у смислу пријатељског
колегијалног односа)

Поштовање

Фаза истраживања је окончана када су између страна размењене све
релевантне информације, када су препознати сви за проблем релевантни интереси
и потребе и када је снижена тензија између страна.

4.3.2.3. Преговарање
Циљ фазе је да се са нове, конструктивније платформе дође до споразума
који је свима прихватљив.
Добра пракса медијатора је да ову фазу започну сумирањем интереса и
потреба свих страна, идентификованих током претходне фазе. На тај начин се
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стране усмеравају да о опцијама, о којима ће се даље азговарати, размишљају са тог
становишта, уместо са становишта својих почетних захтева, позиција.
Медијатор тражи од страна да изнесу све опције могућих решења којих
могу да се сете. Зауставља процењивање опција ако до тога дође.
На пример:
Страна: “Можда би … али нисам сигуран…”
Медијатор: “Слободно кажите, биће после прилике да све опције детаљно
размотрите.”
Идеја је да се наведе што више алтернативних решења како би се повећала
вероватноћа да међу њима буде опција која је свима прихватљива (од квантитета
идеја до квалитетног решења).
Током процене изнетих предлога, медијатор води рачуна да се она врши са
становишта задовољавања интереса и потреба страна. Уколико дође до застоја у
преговорима, медијатор подстиче стране да размишљају може ли се интерес о
којем је реч задовољити на неки други начин, који је свима прихватљив. Кад год
страна именује предлог као неприхватљив, медијатор подстиче истраживање
алтернатива (“А шта би вам било прихватљиво?” “На који још начин можете бити
сигурни да се овај проблем више неће понављати?” и сл.).
Застоје у преговорима медијатор превазилази и применом тестирања
реалности. Наводи стране да преиспитају своје опције уколико се медијација
оконча без постигнутог споразума (“Уколико се не договорите у медијацији, шта
видите као алтернативу за решавање овог сукоба?”). Подстиче их да размотре
евентуалне ризике (“Дакле кажете да бисте у том случају поднели тужбу суду. Шта
мислите колико ће трајати судски поступак? Шта мислите, са каквом ћете се
атмосфером сусретати свакодневно на послу за то време? Шта мислите, колики ће
бити финансијски трошак судског поступка? Колико ћете утицаја на одлуку имати
у судском поступку?” итд.). Тестирање реалности се углавном спроводи у оквиру
одвојених сесија.
Фаза преговарања се завршава постизањем споразума.

4.3.2.4. Затварање
Циљ фазе је детаљно дефинисање споразума. Медијатор води рачуна да је
споразум јасно дефинисан (ко, шта, када, како), да су свима јасне и прихватљиве
импликације споразума, да стране виде споразум као остварив. Проверава да ли
стране имају неких брига, сумњи у вези са спровођењем споразума. Уколико их има,
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преговарање тече даље док се не утврде сви детаљи споразума на начин који све
задовољава.
Споразум се може, уколико то стране желе, преточити у писану форму. У
том случају задатак медијатора је да помогне странама у састављању споразума.
Финализован споразум потписују стране. Свака страна добија један примерак
споразума.
На крају поступка медијатор честита странама на постигнутом споразуму.
Захваљује се на пажњи, уложеном труду, спремности да саслушају и уваже једни
друге.
И ако се медијација не заврши споразумом, добра пракса медијатора је да се
такође захвали свима на труду, уложеном времену и енергији, те да им пожели
срећу у даљем решавању сукоба.

4.3.3. Спровођење медијације у ситуацијама почињене повреде
4.3.3.1. Отварање
Као и код стандардне медијације, циљ ове фазе је увођење страна у процес
уз успостављање атмосфере уважавања. Фаза отварања медијације која се
примењује у ситауцијама учињене повреде не разликује се од фазе отварања
медијације у ситуацијама сукоба, која је објашњена у претходном одељку.
У погледу редоследа обраћања страна, једна могућност да се прво обрати
особа против које је пријава/захтев поднет, преузимајући одговорност за
почињено дело и његове последице. Друга могућност је да се прво обрати особа
која је поднела пријаву/захтев, износећи како се осећа поводом нанете повреде. У
овим обраћањима се не доводи у питање да ли се догађај десио и на који се начин
одиграо. Смисао је уважити доживљај особе која је поднела захтев (прихватити да
је доживела повреду) уз поштовање личности особе против које је захтев поднет
(неадекватан је поступак, не личност). На тај начин се већ отварањем процеса
дефинишу позиције страна, тон дијалога, и његово усмерење ка реституцији
повреде.
Медијатор омогућава да прво обраћање страна тече непрекинуто, да га
друга страна саслуша. Пажљиво слуша, бележи битна места како би могао да
сумира. Након излагања сваке стране сумира. Тиме показује да је пажљиво слушао,
да се труди да разуме и уважи перспективу сваке стране, јача однос поверења са
странама, даје јасноћу процесу и даље га усмерава.
Овим почиње разјашњење између страна, које се наставља у наредној фази.
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4.3.3.2. Истраживање
Циљ фазе је размена између страна, разумевање виђења догађаја,
идентификација осећања, незадовољених потреба и интереса.
Медијатор усмерава комуникацију подстичући размену различитих
перспектива догађаја, како би особа која је поднела захтев добила разјашњења
поступака друге стране. У ту сврху користи превасходно питања отвореног типа и
питања разјашњања као технике комуникације.
Сумирањем и парафразирањем у овом делу процеса преводи тумачења,
етикетирања на описе, помаже тиме разумевање почетне ситуације која је
иницирала повреду, уз очување уважавања свих особа укључених у догађај.
Поменутим техникама такође омогућава да порука једне стране буде заиста
примљена од стране друге особе. Наиме, када везујемо одређене негативне ставове
и негативна осећања за одређену особу (повређеност, бес,…) све што особа каже
преламамо кроз ту призму. Стога, некада и поруке које нам иду у прилог, не чујемо.
Медијатор коришћењем сумирања и парафразирања може да премости овај јаз.
Када иста порука дође од стране особе која је неутрална, према којој чак постоји
успостављен однос поверења, већа је вероватноћа да ће је особа “чути”.
Пратећи излагања страна, медијатор се усмерава ка идентификацији
интереса и потреба, али томе приступа на битно другачији начин у односу на
процес стандардне медијације.
Као што је раније речено, у медијацији која се бави сукобом полази се од
дефинисања позиција страна (почетних захтева), како би се даље идентификовали
незадовољени интереси и потребе који су им у основи. Интереси и потребе
редефинишу почетно виђење проблема, и даље се на основу њих трага за могућим
решењима.
Логика процеса ресторативне медијације је другачија.
Иако је и у овој медијацији важно препознати незадовољене интересе и
потребе страна, почетна позиција страна, у смислу да је једна страна нанела
повреду а друга је претрпела, не мења се и не доводи у питање током процеса.
Друго, природа потреба које су у фокусу медијације је другачија. У
стандардној медијацији потребе ка чијем откривању медијатор води процес јесу
потребе које су довеле до супротстављених позиција, које су довеле до самог
сукоба. С друге стране, у ресторативној медијацији, медијатор усмерава дијалог ка
размени потреба које су настале као резултат повреде (на пример, када је у питању
извршилац, дијалог се усмерава ка томе које потребе он сада има, свестан повреде
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коју је нанео, а не ка осветљавању угрожених потреба из којих је произашло
извршено дело).
И треће, разликује се начин на који се долази до потреба. Медијатор
подстиче размену осећања између страна.

На пример:
Медијатор (особи која је поднела захтев): ”Како сте се тада осећали?”; “Како се сада
осећате поводом тога?”
Медијатор (особи против које је захтев поднет): ”Како се сада осећате након што
сте чули како је госпођа Станић доживела тај чин?”

Медијатор питањима подстиче и разумевање перспективе друге стране.
На пример:
Медијатор (особи против које је захтев поднет):”Како вам се чини ово што је
госпођа Станић испричала? Како сада размишљате о том догађају?”

У процесу ресторативне медијације до незадовољених потреба долази се
кроз испитивање осећања која су настала као последица повреде. Медијатор
иницира препознавање осећања постављањем питања отвореног типа (“Како сте се
тада осећали?”) и уношење осећања у разговор коришћењем технике
рефлектовања (“Чини ми се да сте били повређени?”). Када страна прича о
осећањима, медијатор се усмерава на препознавање незадовољених интереса и
потреба, и уноси их у разговор коришћењем технике слушања са емпатијом
(“Волели бисте да се господин Мирић према вама односи као према осталим
запосленима? Било би вам важно да добијете уважавање?”).
Уколико током размене стране у дијалог изнесу предрасуде и стереотипне
ставове, медијатор реагује примењујући технику деконструкције предрасуда. Ова
техника је објашњења у Прилогу бр. 3.
Фаза истраживања завршава се када је особа која је поднела пријаву/захтев
добила разјашњења која су јој потребна у вези са мотивима поступка који ју је
повредио, и када су идентификовани сви интереси и потребе који нису
задовољени.
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У ресторативном процесу медијатори понекад већ у овој фази иницирају
одвојене састнаке. Циљ одвојених састанака обично је:
• заштита особе која је претрпела повреду од директног или индиректног
омаловажавања друге стране,
• добијање додатне прилике за оснаживање особе која је претрпела
повреду;
• успостављање баланса моћи између страна.
И у ситуацијама када се одвојени састанци иницирају због заштите једне
стране, медијатор обавља једнак број одвојених састанака са обе стране.

4.3.3.3. Преговарање
Циљ фазе је да се са платформе незадовољених потреба траже могуће
опције договора, како би се дошло до опције прихватљиве свима.
Као што је раније речено, у процесу који се бави ситуацијама повреде, за
разлику од медијације која се бави сукобима, крајњи циљ је остваривање
ресторативног исхода - исправљање последица начињене штете или нанете
повреде у мери у којој је то могуће.
У пракси се дешава да већ у фази истраживања дође до ресторативног
исхода (на пример, особа против које је поднета пријава се извинила, а особи која је
поднела пријаву то је жељен и довољан исход). У том случају процес се ту завршава,
наредне фазе нису потребне. С друге стране, уколико је потребно даље постизање
споразума који би задовољио интересе и потребе особе која је поднела
пријаву/захтев, а био прихватљив и особи против које је пријава/захтев поднет,
процес се наставља кроз фазу преговарања. То се обично дешава у ситуацији када је
особа која је претрпела повреду изнела одређен захтев који превазилази
разумевање и уважавање добијено у комуникацији (на пример, захтев за променом
радног места, променом услова рада, и сл.).
У том случају се процес у фази преговарања усмерава прво на излиставање
могућих исхода који, имајући у виду угрожене потребе особе која је поднела
пријаву/захтев, за њу представљају сатисфакцију/задовољење за учињену повреду
у најширем смислу. За разлику од стандардне медијације, примарни оквир
приликом изношења могућих решења поставља особа која је претрпела повреду.
У следећем кораку изнете опције се процењују са становишта
прихватљивости особи против које је пријава/захтев поднет. Узимају се у обзир
потребе друге стране, а преговарање се води у правцу дефинисања исхода који
задовољава потребе обе стране.
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Медијатор и у ресторативном процесу има улогу тестирања реалности.
Проверава са странама у којој мери су изнете опције оствариве, у којој мери су
дугорочне и сл. Проверава и евентуалне бриге страна (“Да ли вас нешто брине у
вези са даљим функционисањем на начин како сте се договорили?”). Подстиче
стране, превасходно особу која је поднела пријавз/захтев, да проверавају
евентуалне негативне импликације реализације постигнутог споразума. Уколико
идентификују одређену бригу, разговор се усмерава ка модификацији споразума
како би одговорио на уочен проблем.
Као и у стандардној медијацији, у ситуацијама застоја у преговорима
медијатор подстиче стране да размишљају може ли се интерес о којем је реч
задовољити на неки други начин, који је свима прихватљив. Кад год страна именује
предлог као неприхватљив, медијатор подстиче истраживање алтернатива (“А шта
би вам било прихватљиво?” “На који још начин можете бити сигурни да се овај
проблем више неће понављати?” и сл.).
Застоје у преговорима медијатор превазилази и применом тестирања
реалности. Наводи стране да преиспитају своје опције уколико се медијација
оконча без постигнутог споразума (“Уколико се не договорите у медијацији, шта
видите као алтернативу за решавање овог сукоба?”). Подстиче стране да размотре
евентуалне ризике (“Дакле, кажете да бисте у том случају поднели тужбу суду. Шта
мислите колико ће трајати судски поступак? Шта мислите, са каквом ћете се
атмосфером сусретати свакодневно на послу за то време? Шта мислите, колики ће
бити финансијски трошак судског поступка? Колико ћете утицаја на одлуку имати
у судском поступку?” итд.). Тестирање реалности се углавном спроводи у оквиру
одвојених сесија.
Фаза се завршава постизањем споразума.

4.3.3.4. Затварање
Циљ ове фазе је финализација споразума. Одговорност медијатора је да
провери јасноћу свих аспеката споразума за све стране, како би се предупредила
могућност различитог интерпретирања.
Специфичност споразума у ресторативним медијацијама огледа се у томе
што је усмерен ка особи која је претрпела повреду – особа која је починила повреду
чини нешто за особу која је повреду претрпела.
Уколико стране желе, споразум се може преточити у писану форму. По
захтеву страна медијатор учествује у финализацији документа споразума.
Споразум представља уговор страна, те га оне потписују. Свака страна добија један
примерак споразума.
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На крају поступка медијатор честита странама на постигнутом споразуму.
Захваљује се на пажњи, уложеном труду, спремности да саслушају и уваже једни
друге.
И ако се медијација не заврши споразумом, добра пракса медијатора је да се
такође захвали свима на труду, уложеном времену и енергији, те да им пожели
срећу у даљем решавању сукоба.
Разлике између два представљена модела сумиране су у следећем
графикону:

Циљ поступка

Споразум који подједнако
задовољава интересе обеју
страна.

Рестративни исходизвињење отклањање
ризика од повреда у
будућности са или без
споразума око накнаде
штете.

Усмерен на узроке сукоба.

Усмерен на последице
повреде и спречавање
нових повреда.

Фокус поступка

Решење сукоба интегративно win/win
решење.

Препознавање
повреде и осећања и
преузимање
одговорности,
извињење,
заустављање
дискриминације

Природа потреба и
интереса који су фокус
медијације

Повод за сукоб.

Последица повреде.

Позиција страна

Стране су третиране једнако,
једнак допринос сукобу,
подељена одговорност.

Одговорност стране
која је нанела повреду.

Улога медијатора/ке

Неутралан/на према решењу,
непристрасан/на према
странама.

Није морално
неутралан/на у односу
на понашање које је
довело до повреде.
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Процес

• Одвојени састанци нису
обавезни.
• Свеједно је ко први говори,
преференција или равнотежа.
• Мапирање незадовољених
потреба које су узроковале
настали сукоб.

• Обавезни одвојени
припремни састанци
пре заједничког
сусрета.
• Ко први говори –
редослед је веома
важан и унапред се
договара.
• Мапирање потреба
које су проистекле из
нанете повреде.

Исход

Споразум који подразумева
ангажовање свих страна.
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Ресторативни исход
који подразумева да
починилац повреде
предузме нешто како
би отклонио
последице повреде.

5.

ПРАВНИ ОКВИР ПРИМЕНЕ МЕДИЈАЦИЈЕ У ОКВИРУ МУП-А
СРБИЈЕ
5.1 Међународни документи у области медијације

Као алтернативни метод за мирно решавање сукоба/спорова, медијација је
на међународном плану у почетку превасходно промовисана као метод за мирно
решавање спорова из међународних пословних и финансијских трансакција. У
настојању да се унапреди примена медијације у окриљу Уједињених нација донети
су бројни правни акти од значаја за њену примену у области привреде,
међународних инвестиција и трговине. Промоцијом медијације као алтернативног
метода бави се и Савет Европе, који је донео неколико препорука за примену
медијације у различитим областима друштвених односа. Развој медијације
подстиче и Европска унија, успостављањем заједничких принципа за развој
медијације у државама чланицама.
У даљем тексту дат је преглед најважнијих међународних докумената
релевантних за област медијације.
Документи у окриљу Уједињених нација:
Конвенција о решавањи инвестиционих спорова између држава и грађана других
држава из 1965. године ("Сл. лист СЦГ - Међународни уговори", бр. 2/2006);
Правила о мирењу из 1980. године, Комисија УН за међународно трговинско право
(УНЦИТРАЛ);
Модел-закон о међународном трговачком мирењу из 2002. године, Комисија
Уједињених нација за међународно трговинско право (УНЦИТРАЛ).
Докуменети у окриљу Савета Европе
Препорука бр. (98) 1 Комитета министара државама чланицама о породичној
медијацији;
Препорука бр. (99) 19 Савета министара државама чланицама у вези с медијацијом
у кривичном поступку;
Препорука бр. (2001) 9 комитета министара државама чланицама о
алтернативама судском процесу између органа управе и приватних странака;
Препорука бр. (2002) 10 Комитета министара државама чланицама о медијацији у
грађанским стварима;
Упутство за примену препоруке о медијацији у породичним и грађанским стварима –
CЕPEJ (2007) 14, Европска комисија за ефикасност правосуђа.
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Документи Европске уније
Директива 2008/52/ЕЗ Европског парламента и Савета од 21. маја 2008. о
појединим аспектима медијације у грађанским и привредноправним стварима;
Европски кодекс понашања за медијаторе, 2004, Директорат за правосуђе Европске
комисије.

5.2

Општи прописи о медијацији у Републици Србији

Медијација је уведена у правни систем Републике Србије 2005. године,
доношењем Закона о посредовању – медијацији. Закон је омогућио да се медијација
примењује за решавање свих спорова, изузев оних за које је прописана искључива
надлежност суда.
У пракси примена закона није дала очекиване резултате, па је 2014. године
донет нови Закон о посредовању у решавању спорова из 2014. године („Сл. гласник
РС“, бр. 55/2014, у даљем тексту: ЗПРС).
Закон о посредовању у решавању спорова дефинише појам медијације, и
регулише поступак и основна начела поступка медијације. Овим законом
медијација је регулисана на уопштен начин, као стандардни метод за мирно
разрешење свих врста спорова. Према чл. 3. ЗПРС, путем медијације могу се
решавати све врсте спорова, укључујући спорове из имовинских, породичних,
радних и других односа, под условом да за њихово решавање није прописана
искључива надлежност суда. Сви ти спорови су медијабилни, што значи да се могу
решити путем медијације.
У ЗПРС уместо израза „медијација“, користи се израз „посредовање“. Ранији Закон о
посредовању – медијацији из 2005. године изразе „посредовање“ и „медијација“
користио као је као синониме. С друге стране, појам „посредовање у решавању
спорова“ обухвата све алтернативне методе за мирно решавање спорова, без
обзира на њихов назив, што је у чл. 2 ЗПРС изричито прописано. С обзиром да је
израз „медијација“ већ одомаћен у јавности, у приручнику користимо израз
„медијација“.
Законом о посредовању у решавању спорова прописана су правила за
професионално обављање медијаторске делатности, која важе само за оне
медијаторе који се професионално, уз накнаду, баве медијацијом, на основу
посебне дозволе за обављање ове делатности, коју издаје Министарство правде. На
основу закона донети су бројни подзаконски акти, којима су успостављени
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стандарди рада професионалних медијатора: Правилник о програму основне обуке
посредника, Правилник о поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за
посредовање и обрасцу дозволе за посредовање, Правилник о Тарифи о наградама
и накнадама у поступку посредовања и др. Усвојен је, такође, и Етички кодекс
посредника, („Сл. гласник РС“, бр. 146/2014), којим су регулисани етички принципи
и правила понашања медијатора.
Примена медијације предвиђена је и бројним другим законима. Тако је
Законом о раду из 2005. године прописана могућност мирног решавања
колективних и индивидуалних радних спорова, а Законом о мирном решавању
радних спрова из 2004. године разрађен је начин њиховог мирног решавања путем
мирења (медијације) и арбитраже.
Могућност мирног решавања спорова између пружалаца и давалаца
финансијских услуга предвиђена је Законом о заштити корисника финансијских
услуга из 2011. године. Потрошачки спорови се такође могу решити мирним,
вансудском путем, што је предвиђено Законом о заштити потрошача из 2014.
године. И бројни други закони прописују могућност примене медијације за
решавања спорова из области које регулишу.
У групу медијабилних спорова спадају и спорови који се тичу
дискриминације и злостављања на раду. У поступку медијације у коме се ови
спорови споразумно решавају важе опште одредбе о медијацији, садржане у ЗПРС,
као и посебна правила о којима ће бити више речи у наредном одељку.

5.3 Прописи о медијацији у случајевима дискриминације

5.3.1 Прописи о примени медијације у оквиру екстерних
поступака за заштиту од дискриминације и злостављања на раду
Према Закону о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“ бр. 22/09, у даљем
тексту: ЗЗД), спорне ситуације које настају у вези са дискриминацијом могу се
решити на неколико начина: судским путем – у парници за заштиту од
дискриминације, и вансудским путем – у поступку пред Повереником за заштиту
равноправности. С обзиром да су случајеви дискриминације медијабилни, они се
могу решити и путем медијације, пре и после покретања судског поступка и
поступка пред Повереником. И суд и Повереник су овлашћени да у току поступка
упуте странке на медијацију, односно да укажу странкама на могућност решавања
спора медијацијом или на други споразуман начин.
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Дискриминација
Према чл. 2. ст. 1. тач. 1. ЗЗД, дискриминација је свако неоправдано прављење
разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање,
ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове
њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који
се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности
или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном
идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским
особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу,
осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и
другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним
својствима.
Према Закону о спречавању злостављања на раду из 2010. године ("Сл. гласник
РС", бр. 36/2010, у даљем тексту: ЗСЗР), случајеви злостављања на раду могу се
решити вансудским путем – у поступку за заштиту од злостављања код послодавца
и судским путем – покретањем парнице за заштиту од злостављања на раду.

Злостављање на раду
Према чл. 6. ст. 1. и 2. ЗСЗР, злостављање на раду је свако активно или пасивно
понашање према запосленом или групи запослених код послодавца које се
понавља, а које за циљ има или представља повреду достојанства, угледа, личног и
професионалног интегритета, здравља, положаја запосленог и које изазива страх
или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење, погоршава
услове рада или доводи до тога да се запослени изолује или наведе да на сопствену
иницијативу раскине радни однос или откаже уговор о раду или други уговор.
Злостављањем се сматра и подстицање или навођење других на злостављање
Један од облика злостављања на раду јесте и сексуално узнемиравње, које је у чл.
чл. 21. ст. 3. Закона о раду дефинисано као свако вербално, невербално или
физичко понашање које има за циљ или представља повреду достојанства
запосленог у сфери полног живота, а које изазива страх или ствара непријатељско,
понижавајуће или увредљиво окружење.
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5.3.2. Прописи о примени медијације у оквиру интерног
поступака за заштиту од дискриминације у оквиру МУП-а
Медијација у случајевима дискриминације која се врши према и од стране
лица запослених у МУП-у на раду или у вези са радом може бити примењена и у
оквиру интерног механизма заштите, који је регулисан Упутством са смерницама
за превенцију и заштиту од родно засноване дискриминације и дискриминације
засноване на другим личним својствима у МУП-у Републике Србије из 2018. године (у
даљем тексту: Упутство).
Интерни механизам уређен овим упутством примењује се ради заштите од
родно засноване дискриминације и дискриминације засноване на другим личним
својствима, која се врши према и од стране запослених у МУП-у, са циљем да се
дискриминација заустави, спречи њено даље испољавање, а лицу изложеном
дискриминацији пружи заштита, помоћ и подршка, чиме се разрешава настала
ситуација.
Саставни део интерног механизма заштите јесте медијација, која се може
применити у случајевима који су подобни за медијацију, под условима који су
предвиђени Упутством.

5.4

Прописи о примени медијације у оквиру интерног поступка
заштите од злостављања на раду код послодавца

Одредбама ЗСЗР, као и Правилником о правилима понашања послодаваца и
запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду ("Сл. гласник
РС", бр. 62/2010) детаљно је уређен начин поступања послодавца у случајевима
злостављања на раду. Сагласно чл. 13 и чл. 14. ст. 2. ЗСЗР, спровођење поступка
интерне заштите је обавезно и услов је за пружање судске заштите, изузев ако се за
злостављање терети одговорно лице, односно послодавац са својством физичког
лица. Саставни део интерне заштите од злостављања на раду јесте медијација, коју
је обавезан да предложи послодавац (чл. 15. ЗСЗР). Правила о избору медијатора и
самом поступку медијације регулисани су одредбама чл. 15-21. ЗСЗР.
Правила о интерној заштити од злостављања на раду обавезујућа су и за
МУП Србије. Испуњавајући своје законске обавезе у погледу спречавања и заштите
од злостављања на раду, МУП Србије успоставио је систем интерне заштите, чији је
саставни део медијација.
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