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ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона и подручје примене
Члан 1.
(1) Овим законом уређује се медијација у спорним односима, уколико законом није
предвиђена искључива надлежност суда или другог органа и уколико медијација одговара
природи спорног односа.
(2) Одредбе овог закона примењују се на медијацију у кривичним стварима у складу
са посебним законом.
(3) Одредбе овог закона примењују се на медијацију у спорним односима без
страног елемента и са страним елементом, без обзира на то да ли се она спроводи пре или
после покретања судског или другог поступка.
Појам медијације
Члан 2.
Медијација је сваки поступак, без обзира на назив, у којем стране настоје да спорни однос
реше путем преговарања уз помоћ једног или више медијатора који странама помажу да
постигну споразум.
Међународна медијација
Члан 3.
(1) Међународна медијација, у смислу овог закона, је медијација у спорним
односима са страним елементом, а нарочито ако:
1. стране у време постизања сагласности о медијацији имају пребивалишта или
пословна седишта у различитим државама;
2. држава у којој стране имају пребивалишта или пословна седишта није држава у
којој треба да се изврши битан део обавеза из пословног односа или држава са којом је
предмет спора најуже повезан;
3. су се стране изричито споразумеле да је спор везан за више држава.
(2) Када се медијација у спорним односима из става 1. води у Републици Србији,
примењују се одредбе овог закона, изузев ако су се стране изричито споразумеле да ће
поступак бити спроведен према другим правилима.
Тумачење закона
Члан 4.

Питања која нису изричито уређена овим законом тумаче се у складу са начелима
медијације предвиђеним овим законом.
Глава друга
НАЧЕЛА ПОСТУПКА
Добровољност
Члан 5.
(1) Поступак медијације спроводи се на основу изричите сагласности страна, осим
уколико је посебним законом медијација предвиђена као процесни услов за вођење другог
одговарајућег поступка.
(2) Суд и други орган који је посебним законом обавезан или овлашћен да
странкама укаже на могућност примене медијације дужан је да пружи све потребне
информације у циљу потпуне информисаности странака о медијацији.
(3) Обавезу из става 2. надлежни орган може извршити и упућивањем странака у
локални центар за медијацију, односно организацију за медијацију.
(4) Стране се слободно споразумевају о начину спровођења медијације упућивањем
на одређена правила или на други начин.
(5) Ако стране споразумно не одреде начин спровођења медијације, медијатор
спроводи медијацију на начин који сматра одговарајућим, узимајући у обзир жеље страна,
околности случаја и потребу за брзим решењем спорног односа.
Равноправност страна
Члан 6.
(1) У поступку медијације стране су равноправне.
(2) Медијатор је дужан, уважавајући све околности случаја, да странама обезбеди
равноправан положај.
Искључење јавности
Члан 7.
(1) У поступку медијације јавност је искључена.
(2) У поступку медијације учествују стране и њихови законски заступници, а могу
учествовати и пуномоћници, ако то посебним законом није искључено.
(3) Трећа лица могу присуствовати поступку медијације уз сагласност страна.
Поверљивост
Члан 8.

(1) Све информације, предлози и изјаве у вези са поступком медијације поверљиви
су, уколико се стране нису другачије споразумеле, изузев оних који се морају саопштити
на основу закона или ради испуњења или спровођења споразума страна.
(2) Стране, њихови законски заступници и пуномоћници, медијатори и трећа лица
која присуствују поступку медијације дужни су да све податке, предлоге и изјаве у вези за
поступком медијације чувају као тајну.
(3) Информације, предлози и изјаве изнети током медијације и предлози дати
искључиво у сврху закључења споразума, не могу се користити у судском, арбитражном
или другом поступку, нити саопштити на други начин.
(4) Информације, предлоге и изјаве из става 3. овог члана суд или други орган који
води поступак неће прихватити уколико буду понуђени.
(5) Стране, њихови законски заступници и пуномоћници, медијатор и трећа лица
одговарни су за штету коју су проузроковали кршењем обавеза из овог члана.
Допуштеност доказа у другим поступцима
Члан 9.
(1) Стране, њихови законски заступници и пуномоћници, медијатор и треће лице
које учествује у медијацији, као и лица која обављају административне послове за потребе
медијације, не могу се у било ком судском или другом поступку позивати на околности,
сведочити или предлагати као доказ:
1. чињеницу да је једна страна предложила споровођење поступка медијације или
изразила вољу да у овом поступку учествује;
2. мишљења и ставове које је страна у поступку медијације изразила или предлоге
које је у том поступку изнела само у циљу постизања споразума;
3. изјаве о чињеницама или признање захтева или чињеница током поступка
медијације;
4. могуће начине решавања спорног односа које је током поступка медијације изнео
медијатор и чињеницу да је страна у поступку показала спремност да прихвати
предложени начин решавања спорног односа;
5. исправу која је припремљена искључиво за потребе поступка медијације.
(2) Друге изјаве и докази који су иначе допуштени у судским и другим поступцима
не постају недопуштени само због тога што су коришћени у поступку медијације.
(3) Ако се у поступку медијације страна позвала на неку изјаву или доказ које би у
другом поступку могла ускратити, коришћење такве изјаве или доказа у поступку
медијације не значи пристанак за њихово коришћење у другом поступку.
Глава трећа
ПОСТУПАК МЕДИЈАЦИЈЕ
Покретање поступка
Члан 10.
(1) Поступак медијације започиње постизањем сагласности о медијацији.

(2) Уколико спровођење поступка медијације предложи једна страна, а друга
прихвати предлог у року од 30 дана, сматра се да је постигнута сагласност о медијацији.
(3) Уколико примљени предлог страна не прихвати у року од 30 дана, сматра се да
сагласност о медијацији није постигнута.
(4) Уколико су се приликом закључења неког уговора стране обавезале да ће спор
покушати да реше путем медијације пре покретања судског, арбитражног или другог
одговарајућег поступка, поступак медијације започиње подношењем предлога за
спровођење медијације.
Споразум о приступању медијацији
Члан 11.
Стране и медијатор могу закључити споразум о приступању медијацији у писаној
форми којим потврђују избор медијатора, уређују своја права и обавезе у складу са
начелима медијације, утврђују трошкове медијације, уколико их има, и друга питања од
значаја за спровођење медијације.
Спровођење поступка
Члан 12.
(1) Медијатор је дужан да пре почетка медијације упозна стране са циљем
медијације, правилима поступка и улогом медијатора.
(2) Стране се слободно споразумевају о начину спровођења медијације упућивањем
на одређена правила или на други начин, о чему се могу споразумети у писаној форми.
(3) Медијатор може да води заједничке и одвојене разговоре са странама, као и да
предлоге и ставове једне стране, уз њену сагласност, пренесе другој страни.
(4) Свака страна може одустати од даљег учешћа у медијацији у било којој фази
поступка медијације.
(5) Медијатор може обуставити поступак медијације уколико процени да даље
вођење поступка није целисходно.
Окончање поступка
Члан 13.
(1) Поступак медијације окончава се:
1. закључивањем споразума страна;
2. одлуком медијатора, после разговора са странама, да се поступак обуставља
јер даљи поступак није целисходан;
3. изјавом стране да одустаје од даљег поступка.
(2) Ако се поступак медијације води по упуту суда, односно другог органа,
медијатор је дужан да обавештење о начину окончања поступка достави суду односно
другом органу.

Дејство медијације на рокове застарелости и преклузивне рокове
Члан 14.
(1) Покретањем поступка медијације не прекида се застаревање потраживања.
(2) Покретање поступка медијације не утиче на законске рокове за покретање и
вођење другог одговарајућег поступка, осим када је медијација процесни услов за
покретање тог поступка по посебном закону.
(3) Ако је у току поступак медијације поводом захтева за који је посебним законом
одређен рок за покретање судског или другог поступка, који није истекао, овај рок
наставља да тече од дана када је предлог за медијацију одбијен или се сматра одбијеним,
односно од дана окончања поступка медијације.
Споразум страна
Члан 15.
(1) Садржину споразума одређују саме стране.
(2) На захтев страна, медијатор ће учествовати у састављању и изради споразума.
(3) Стране могу да се сагласе да споразум има писану форму.
(4) Споразум има снагу извршне исправе ако је састављен у писаној форми и ако га
на записник узме судија, службено лице које решава у управној ствари или друго лице са
јавним овлашћењима.
(5) Ако стране не постигну споразум у поступку медијације због несагласности о
правним питањима, могу постићи писану сагласност о чињеничним питањима.
Постигнута сагласност их обавезује у даљем судском или другом поступку, ако су се
стране одрекле тајности података.
Сходна примена одредаба Закона о облигационим односима
Члан 16.
На закључење, дејства и престанак споразума постигнутног у поступку
медијације сходно ће се примењивати одредбе Закона о облигационим односима које
уређују вансудско поравнање.
Глава четврта
ТРОШКОВИ ПОСТУПКА
Сношење трошкова
Члан 17.
(1) Ако се нису другачије споразумеле, свака страна сноси своје трошкове, а
заједничке трошкове медијације стране сносе на једнаке делове.
(2) Заједничке трошкове медијације чине награда за рад медијатора и накнада за
трошкове његовог пута и боравка, ако станује ван места медијације, као и трошкови

организовања медијације.
(3) Када се медијација спроводи по упуту суда или другог органа, висина награде за
рад медијатора и накнаде за трошкове његовог пута и боравка одређују се према Тарифи о
накнадама и наградама у поступку медијације коју доноси министар надлежан за послове
правосуђа.
(4) Када се медијација не спроводи по упуту суда или другог органа, висина
заједничких трошкова медијације утврђује се према тарифи коју утврђује организација за
медијацију.
(5) Стране се ослобађају плаћања трошкова медијације када је то посебним
прописом предвиђено.
Глава пета
МЕДИЈАТОР
Услови за обављање медијације
Члан 18.
(1) Медијатор је физичко лице које на независан, неутралан и непристрасан начин
посредује међу странама спорног односа, у складу са начелима медијације.
(2) Лице које се бави медијацијом у смислу овог закона мора да испуњава следеће
услове:
1. да је успешно савладало програм обуке за медијатора;
2. да није осуђивано за намерно извршено кривично дело;
3. да му није изречена забрана вршења позива, делатности или дужности у законом
прописаном поступку, и
4. да је уписано у Регистар медијатора.
(3) Лице које се бави медијацијом по упуту суда или другог органа, поред услова из
става 2. овог члана, мора да испуњава следеће услове:
1. да има високу стручну спрему
2. да има пет година радног искуства
(4) Изузетно, на захтев страна, медијатор из става 3. овог члана може да буде и
лице које не испуњава све услове из става 3. овог члана, ако суд односно други орган
оцени да је према околностима случаја то оправдано.
(5) У међународној медијацији медијатор може, уз сагласност страна, бити и страни
држављанин, ако је овлашћен да се бави медијацијом у другој држави.
Избор медијатора
Члан 19.
(1) Ако се стране нису другачије споразумеле, поступак медијације спроводи један
или више медијатора, које стране споразумно одреде.
(2) Ако стране споразумно не одреде медијатора, могу затражити да медијатора
именује организација за медијацију, суд односно други орган пред којим се води поступак,
или треће лице.

Искључење медијатора
Члан 20.
(1) Медијатор не може бити лице које је судећи судија, односно лице које одлучује
о захтеву страна у другом поступку.
(2) Медијатор не може да буде адвокат који заступа једну од страна у поступку,
нити њен законски заступник.
Изузеће медијатора
Члан 21.
(1) Медијатор ће се изузети из поступка медијације у коме има лични интерес, или
ако из других разлога није у могућности да поступа непристрасно.
(2) Медијатор је дужан да стране обавести о свим околностима које би могле да
доведу у сумњу његову непристрасност.
(3) Медијатор може водити поступак медијације и у случају из претходног става,
уколико су стране, након што су обавештене о постојању тих околности, сагласне да он
води поступак.
Дужности, права и одговорност медијатора
Члан 22.
(1) Медијатор је дужан да се упозна са околностима спорног односа.
(2) Медијатор је дужан да посредује на неутралан начин, без икаквих предрасуда у
погледу страна и спорног односа, у складу са општеприхваћеним стандардима
професионалне етике.
(3) Медијатор не може странама да намеће решење, даје обећања и правне савете,
нити да гарантује одређени резултат поступка медијације.
(4) Медијатор је дужан да води и оконча поступак медијације без одуговлачења.
(5) Медијатор има право на накнаду разумних трошкова и награду за свој рад.
(6) Медијатор је одговаран за штету коју нанесе странама својим незаконитим
поступањем, намерно или грубом непажњом, према општим правилима о одговорности за
штету.
Глава шеста
ЛИЦЕНЦИРАЊЕ МЕДИЈАТОРА
Поступак лиценцирања и лиценца
Члан 23.
(1) Лиценцирање медијатора је поступак у коме се испитује да ли лице испуњава
услове за бављење медијацијом у смислу овог закона

(2) Лиценцирање је засновано на начелима законитости, јавности,
транспарентности, једнаког приступа, ефикасности и економичности.
(3) Лиценца је јавна исправа којом се потврђује да лице испуњава утврђене услове
за пружање услуга медијације.
(4) Лиценцирању подлеже свако лице које се бави медијацијом у смислу овог
закона.
Услови за издавање лиценце
Члан 24.
(1) Право на лиценцу има лице које испуњава услове предвиђене у члану 18. став 2.
овог закона.
(2) Лице је дужно да поднесе захтев за издавање лиценце пре него што започне да
се бави медијацијом у смислу овог закона.
(3) Захтев за издавање лиценце из става 2. овог члана може бити упућен и преко
организације медијатора.
(4) Лиценца се издаје медијатору са роком важења од 5 година.
Обнављање лиценце
Члан 25.
(1) Лиценца се обнавља, на захтев медијатора, по протеку рока на који је издата.
(2) Лиценца се обнавља ако су испуњени услови предвиђени у члану 18. став 2.
овог закона.
(3) Поред услова предвиђених у члану 18. став 2 овог закона, за обнављање
лиценце медијатор мора да испуни следеће услове:
1. најмање 8 сати стручног усавршавања у току једне године, и
2. најмање три медијације у току једне године.
(4) Изузетно, лиценца се може обновити и уколико медијатор из оправданих
разлога није испунио све услове предвиђене у ставу 3. овог члана.
(5) Поступак за обнављање лиценце медијатор мора да покрене најкасније шест
месеци пре истека рока на који је лиценца издата.
Одузимање лиценце
Члан 26.
(1) Медијатору се одузима лиценца уколико се утврди да није испуњавао услове за
бављање медијацијом, предвиђене чланом 18. став 2. овог закона или да, услед наступања
одређених околности, даље ове услове не испуњава.
(2) Предлог за одузимање лиценце могу поднети: организација медијатора,
организација за медијацију и стране у спорном односу у коме је медијатор посредовао.
Надлежност за лиценцирање

Члан 27.
(1) Поступак издавања, обнављања и одузимања лиценце спроводи Комора
медијатора.
(2) Против решења Коморе медијатора којим се одбија захтев лица за издавање и
обнављање лиценце или се одузима лиценца може се изјавити приговор Комори
медијатора.
(3) Решење Коморе медијатора којим се одбија приговор коначно је и против њега
се може покренути управни спор.
Ближа правила о критеријумима и поступку лиценцирања
Члан 28.
Ближа правила о условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце, као и о
поступку лиценцирања, утрврђују се општим актом који доноси Комора.
Регистар медијатора
Члан 29.
(1) Лице које је добило лиценцу уписује се у Регистар медијатора, који води
Комора медијатора.
(2) Подаци из Регистра из става 1. овог члана имају карактер информација од јавног
значаја.
(3) Заштита личних података остварује се под условима и на начин предвиђен
законским прописима о заштити података о личности.
(4) Садржина и форма Регистра из става 1. овог члана уређују се општим актом,
који доноси Комора медијатора.
Услови и поступак за издавање посебне лиценце
Члан 30.
(1) Право на посебну лиценцу за пружање услуга медијације која се спроводи по
упуту суда или другог државног органа, има медијатор уписан у Регистар медијатора, који
испуњава услове предвиђене у члану 18. став 2. и 3. овог закона.
(2) Лице које је добило посебну лиценцу уписује се у посебан Регистар медијатора
који води министарство надлежно за послове правосуђа.
(3) Лиценца из става 1. овог члана издаје се медијатору са роком важења од 5
година.
(4) Поступак лиценцирања медијатора из става 1. овог члана спроводи
министарство надлежно за послове правосуђа.
Обнављање и одузимање посебне лиценце

Члан 31.
(1) Посебна лиценца обнавља се, на захтев медијатора, по протеку рока на који је
издата.
(2) Посебна лиценца се обнавља ако су испуњени услови из члана 18. став 2. и 3. и
члана 25. став 3. овог Закона.
(3) Поступак обнављања посебне лиценце медијатор мора да покрене најкасније
шест месеци пре истека рока на који је лиценца издата.
(4) Медијатору се одузима посебна лиценца уколико се утврди да није испуњавао
услове за бављење медијацијом предвиђене чланом 18. став 2. и 3. овог закона или да,
услед наступања одређених околности, даље ове услове не испуњава.
(5) Предлог за одузимање посебне лиценце могу поднети: организација медијатора,
организација за медијацију и стране у спорном односу у коме је медијатор посредовао.
(6) Поступак обнављања и одузимања посебне лиценце спроводи министарство
надлежно за послове правосуђа.
Листе медијатора
Члан 32.
Друга тела, институције или организације, могу формирати своје листе медијатора
и организовaти службе за медијацију за пружање услуга медијације у оквиру својих
надлежности.
Глава седма
АКРЕДИТАЦИЈА ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ
Акредитација програма обуке за медијацију
Члан 33.
(1) У смислу овог закона, акредитација програма обуке за медијацију је поступак у
коме се оцењује да ли програм обуке намењен медијаторима и другим лицима која могу
учествовати у поступку медијације испуњава утврђене стандарде за акредитацију.
(2) Програм обуке из става 1. овог члана акредитује се решењем о акредитацији.
(3) Аутору акредитованог програма обуке издаје се потврда о акредитацији, која је
јавна исправа.
Субјекти поступка акредитације
Члан 34.
(1) Субјекти поступка акредитације су Комисија за акредитацију и Комора
медијатора.
(2) Комисију за акредитацију образује Комора медијатора.

(3) Комисија за акредитацију одлучује о акредитацији, обнављању и одузимању
акредитације.
(4) Комора медијатора обавља стручне и организационе послове за потребе
Комисије за акредитацију.
Поверљивост информација
Члан 35.
Сва лица која учествују у поступку акредитације програма обуке за медијацију
дужна су да до доношења решења о акредитацији као поверљиве чувају информације о
садржини програма обуке.
Стандарди за акредитацију
Члан 36.
(1) Стандарди за акредитацију програма обуке за медијацију означавају минимални
ниво квалитета који програм обуке треба да испуни да би био акредитован.
(2) Стандарди за акредитацију програма обуке за медијацију тичу се: теоријске
заснованости, садржине и методологије програма обуке и стручних компетенција лица
која реализују програм обуке.
(3) Стандарди за акредитацију утврђују се општим актом који доноси Комора
медијатора.
Трајање и обнављање акредитације
Члан 37.
(1) Програм обуке акредитује се на пет година.
(2) Акредитација програма обуке обнавља се на захтев аутора, по протеку рока на
који је издата.
(3) Акредитација се обнавља ако су испуњени стандарди за акредитацију који важе
у време одлучивања о обнављању акредитације.
(4) Поступак за обнављање акредитације мора се покренути најкасније шест месеци
пре истека рока на који је програм акредитован.
(5) Ако акредитација програма обуке није обновљена, аутор губи право на
реализацију програма обуке истеком рока на који је програм обуке акредитован.
(6) Изузетно, започети програми обуке могу се реализовати и уколико акредитација
програма обуке није обновљена.
Контрола квалитета реализације акредитованих програма обуке
Члан 38.
(1) Реализација акредитованог програма обуке подлеже контроли квалитета током

трајања акредитације.
(2) Контролу из става 1. овог члана врши Комора медијатора, према годишњем
плану контроле.
(3) Извештај о резултатима контроле из става 1. овог члана Комора медијатора
доставља аутору програма обуке.
Суспензија и одузимање акредитације
Члан 39.
(1) Уколико Комора медијатора у поступку контроле квалитета из члана 38. овог
закона утврди да су престале да постоје претпоставке за реализацију програма обуке или
се у реализацији програма обуке битно одступа од садржине и методологије програма
обуке, покренуће поступак за одузимање акредитације.
(2) Уколико је покренут поступак за одузимање акредитације, програм обуке се
суспендује до доношења коначне одлуке о одузимању акредитације.
Јавни позив за акредитацију
Члан 40.
(1) Поступак акредитације програма обуке спроводи се по објављивању јавног
позива за акредитацију, који је стално отворен.
(2) Према потреби, могу се објавити и позиви за акредитацију специјализованих
програма обуке.
(3) Одлуку о објављивању јавних позива за акредитацију програма обуке доноси
Комисија за акредитацију.
Пријава за акредитацију
Члан 41.
(1) Право на пријаву програма обуке за акредитацију има аутор програма обуке, а
ако је програм обуке коауторско дело, право на пријаву програма обуке за акредитацију је
недељиво и заједнички га остварују сви коаутори.
(2) Право на пријаву програма обуке за акредитацију имају наследник аутора, лице
које је на основу правног посла стекло право искључивог искоришћавања програма обуке
као ауторског дела, послодавац аутора програма обуке, ако је дело створено у току рада, и
наручилац програма обуке, ако је програм обуке настао по наруџбини.
(3) Лица из става 2. овог члана имају права и обавезе аутора програма обуке, у
смислу овог закона.

Спровођење поступка акредитације
Члан 42.
(1) Поступак акредитације спроводе Комисија за акредитацију и Комора

медијатора.
(2) Поступак акредитације спроводи се према правилима која утврђује Комора
медијатора.
(3) Начин рада и одлучивања Комисије за акредитацију и начин процењивања
програма обуке, ближе се уређују општим актом који доноси Комора медијатора.
Приговор на одлуку
Члан 43.
(1) Против одлуке Комисије за акредитацију којом је акредитација одбијена,
суспендована или одузета, може се изјавити приговор Комисији за акредитацију, у року од
15 дана.
(2) Одлука Комисије за акредитацију по приговору из става 1. овог члана, коначна
је.
Права и дужности аутора акредитованог програма обуке
Члан 44.
(1) Аутор акредитованог програма обуке има право и дужност да реализује
акредитовани програм обуке, стави на увид потврду о акредитацији сваком
заинтересованом лицу, омогући спровођење контроле квалитета реализације програма
обуке и има друга права и дужности предвиђена општим актима којима су уређени
поступак акредитације и начин контроле квалитета реализације програма обуке.
(2) Аутор своја права и дужности остварује у складу са начелима и принципима из
овог закона.
Међусобна права и обавезе аутора, корисника и реализатора
Члан 45.
Међусобна права и обавезе аутора и корисника акредитованог програма обуке, као
и права и обавезе аутора и реализатора акредитованог програма обуке, уређују се
уговором.
Вођење регистара
Члан 46.
(1) Пријаве за акредитацију програма обуке за медијацију уписују се у Регистар
пријава за акредитацију.
(2) Решења о акредитацији уписују се у Регистар акредитованих програма обуке за
медијацију.
(3) Реализовани програми обуке за медијацију уписују се у Реагистар реализованих
програма обуке за медијацију.

(4) Регистре из става 1-3. овог члана води Комора медијатора.
(5) Подаци из регистара из става 1-3. овог члана имају карактер информација од
јавног значаја, морају бити доступни јавности и објављују се на интернет страници
Коморе медијатора.
(6) Садржина и форма регистара из ст. 1-3. овог члана уређују се општим актом
који доноси Комора медијатора.
Сертификат о завршеној обуци
Члан 47.
(1) Лицу које је успешно завршило акредитовани програм обуке издаје се потврда
(сертификат).
(2) Потврда (сертификат) је јавна исправа, која служи као доказ о завршеној обуци
у поступку лиценцирања.
(3) Потврду (сертификат) издаје Комора медијатора, на основу података које
доставља аутор акредитованог програма обуке.
(4) Садржина и форма сертификата утврђују се општим актима којима су уређени
поступак акредитације и начин контроле квалитета реализације програма обуке.
Глава осма
КОМОРА МЕДИЈАТОРА
Члан 48.
(1) Овим законом оснива се Комора медијатора, као независна, професионална
организација медијатора.
(2) Комора, по упису у регистар, стиче својство правног лица, са правима,
обавезама и одговорностима утврђеним законом и статутом Коморе.
(3) Комора послује као непрофитно удружење.
(4) Седиште Коморе је у Београду.
(5) Комора може да има огранке, у складу са статутом.
Чланство у Комори
Члан 49.
(1) Чланство у Комори је обавезно за све који у Републици Србији баве
медијацијом у смислу овог закона.
(2) Комора може имати и почасне чланове, у складу са статутом Коморе.
Поверени послови Коморе
Члан 50.
(1) Комора обавља следеће послове као јавна овлашћења:
1. води евиденцију чланова Коморе;

2. издаје легитимацију о чланству у Комори
3. издаје, обнавља и одузима лиценцу медијаторима;
4. води Регистар медијатора;
5. утврђује стандарде за акредитацију програма обуке за медијацију;
6. издаје, обнавља, суспендује и одузима акредитацију програма обуке;
7. води Регистар пријава за акредитацију;
8. води Регистар акредитованих програма обуке за медијаторе;
9. води Регистар реализованих програма обуке;
10. врши контролу реализације акредитованих програма обуке;
11. издаје потврде (сертификате) о завршеној обуци;
12. издаје уверења о чињеницама о којима води евиденцију;
13. утврђује висину чланарине за чланове Коморе;
14. утврђује износ накнаде за издавање и обнављање лиценце, као и за издавање
уверења о чињеницама о којима води евиденцију;
15. доноси Етички кодекс;
16. формира Етички одбор ради утврђивања повреда Етичког кодекса и изрицања
мера члановима Коморе;
17. води евиденцију изречених мера;
18. обавља и друге послове у складу са законом и статутом Коморе.
(2) Послове из става 1. овог члана Комора обавља као поверене.
(3) У вршењу поверених послова из става 1. овог члана примењују се одредбе
закона којим се уређује општи управни поступак, ако овим законом није другачије
одређено.
Остали послови Коморе
Члан 51.
Комора обавља и следеће послове:
1.
заступа и штити професионалне интересе својих чланова;
2.
стара се о примени Етичког кодекса;
3. пружа стручну подршку члановима Коморе ради унапређења праксе
медијације;
4. развија систем обезбеђења квалитета у спровођењу медијације;
5. развија базе података од значаја за праћење примене медијације;
6. учествује у изради, спровођењу, праћењу и оцени ефеката стратегија, планова
акција, закона и других прописа које се односе на унапређење примене медијације;
7. објављује студије, зборнике радова, стручне приручнике, водиче, информаторе
и примере добре праксе;
8. иницира, учествује и организује научне и стручне скупове;
9. информише стручну и ширу јавност о медијацији;
10. обавља и друге послове у складу са законом и статутом Коморе.

Организација и финансирање рада Коморе
Члан 52.
(1) Органи Коморе су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Председник,
Етички одбор и други органи и службе предвиђени статутом Коморе.
(2) Средства за оснивање и рад Коморе обезбеђују се из буџета Републике,
чланарина, донација и других извора.
(3) На организацију и рад Коморе примењују се прописи о јавним службама.
.
Статут и други општи акти Коморе
Члан 53.
(1) Комора медијатора доноси Статут и друга општа акта којима уређује
организацију и пословање Коморе, врсте, састав и начин избора органа Коморе, као и
друга питања од значаја за рад и пословање Коморе.
(2) На Статут сагласност даје министарство надлежно за послове правосуђа.
Управни надзор над радом Коморе
Члан 54.
(1) Надзор над радом Коморе врши Mинистарство у складу са законом који уређује
државну управу.
(2) Комора је дужна да сваке године подноси Министарству извештај о раду
Коморе који садржи и општу оцену о раду медијатора и предлог мера за унапређење
примене медијације.
Припреме за почетак рада Коморе
Члан 55.
(1) Министарство надлежно за послове правосуђа именује Одбор за припрему
оснивања и почетка рада Коморе медијатора.
(2) Одбор чини пет чланова, који се именују из реда истакнутих медијатора и
стручњака у области медијације.
(3) Одбор из својих редова бира Председника Одбора.
(4) Одбор доноси одлуку којом утврђује правила о начину избора чланова
Скупштине Коморе медијатора.
(5) На конститутивној седници Скупштине Коморе медијатора усваја се Статут и
бирају чланови Управног одбора, Надзорног одбора и председник Коморе медијатора.
(6) Чланови Управног одбора, Надзорног одбора и председник Коморе медијатора
бирају се из реда чланова Скупштине Коморе медијатора.

Глава девета
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Престанак важења ранијег закона
Члан 56.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о посредовању –
медијацији ("Сл. гласник РС", бр. 18/2005).
Ступање на снагу и примена закона
Члан 57.
(1) Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику РС".
(2) Поступци медијације започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће
се по одредбама Закона о посредовању – медијацији ("Службени гласник РС", бр.
18/2005), осим ако се стране другачије споразумеју.
(3) До оснивања Коморе медијатора, послове из надлежности Коморе предвиђене
овим законом вршиће министарство надлежно за послове правосуђа.
Доношење подзаконских аката
Члан 58.
Министар надлежан за послове правосуђа донеће подзаконска акта за његово
спровођење у року од 180 дана од дана ступања на снагу овог закона.

