Име и презиме:
Име организације и инситуције(ако постоји): Агенција за борбу против корупције
Контакт телефон: 011/4149100
Е-пошта: office@acas.rs
Нацрт Закона на који упућујете предлоге и амандмане: Радна верзија закона о
медијацији
Датум: 2.11.2012.

1. Општи коментари и сугестије, у односу на нацрт закона као целину или део
закона на који се реферишете
Предложеним законом нису детаљно регулисана правила поступка медијације.
Предлажемо да се детаљно пропишу поступци давања лиценце у Комори, као и
поступак у случају одузимања лиценце.

2. Назив и број члана у тексту нацрта и ваш предлог за измену
Члан 6:
У ставу 1 брисати „осим у спорним односима у којим је посебним законом
покретање поступка медијације предвиђено као услов за вођење судског или другог
поступка.“
Додати нови став 6 којим се детаљно разрађује формулација „на начин који сматра
одговарајућим“ из става 5.
Члан 13.
Став 5: Медијатор ће обуставити поступак медијације, ако процени да даље
спровођење поступка није целисходно.
Додати став 6: Спровођење поступка није целисходно:
(таксативно навести разлоге)
Члан 19.
Брисати алтернативе става 4. и 5.
Члан 23.
У ставу 2 додати и услове у погледу стручне спреме (минимум ВСС), да има
одређено радно искуство као и да није под истрагом и да није осуђивано за
кривично дело.
Брисати став 3.
Члан 28.
Додати став 2 којом би се прописала санкција за незаконито поступање медијатора,
нпр. Одузимање лиценце.
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3. Образложење упућеног предлога за измену
Члан 6 став 1- Сматрамо да се остваривање прав а пред судом не може условљавати
медијацијом.
Став 5 – формулација „на начин који сматра одговарајућим“ је паушална и мора се
детаљно разрадити
Члан 13. став 5.- Формулација овог члана проблематична је из два разлога: 1.
„Медијатор може обуставити поступак медијације“ – ако постоје разлози за
обуставу поступка медијације, медијатор мора обуставити поступак, не може се
оставити медијатору право да арбитрерно одлучује да ли ће поступак обуставити
или не; 2. „Ако процени да даље спровођење поступка није целисходно“ – морају се
детаљно разрадити елементи за процену да ли је неки поступак нецелисходан
Члан 19.- Накнада за рад медијатора и накнада трошкова треба да буду регулисане
истом Тарифом. Уколико би се правила разлика између ова два случаја и утврдиле
различите накнаде за рад медијатора, то би могло да утиче на квалитет његовог
рада.
Члан 23., став 2. -Поред предвиђених услова, медијатор мора испуњавати услове у
погледу стручне спреме (минимум ВСС, да има одређено радно искуство, као и да
није под истрагом за истрагом и да није осуђивано за кривично дело.
Став 3.- Сви услови који се захтевају за стицање својства медијатора морају бити
обухваћени једним законом.
Члан 28.- Сматрамо да је за незаконито поступање медијатора потребно предвидети
санкцију у виду одузимања лиценце.
Члан 30. и 33. -Предлажемо да се детаљно пропишу поступци давања лиценце у
Комори, као и поступак у случају одузимања лиценце.

2

3

