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УВОД

Корени појма „посредовање“ потичу из грчког језика и интервенција mesitis и mesitaes 

у споровима.1 Они који говоре латински ће такође бити упознати са mediare или medius, што 

значи „стајати између“.2 Временом су се овe историјскe претходницe развилe у формалну 

праксу посредовања у којој трећа страна (посредник), уз сагласност двеју или више страна, 

помаже у спречавању, управљању или решавању сукоба/спора и развијању обострано 

прихватљивих споразума.3  

 

Савремено посредовање или медијација4је данас део породице механизама за 

алтернативно решавање спорова (АРС). АРС се односи на свако средство за решавање сукоба 

или спорова које се примењује изван суднице и укључује арбитражу, мирење, рану 

неутралну процену, посредовање и преговоре.5  

 

Посредовање је истовремено друштвена (примењује се на међусобном и нивоу 

заједнице за решавање спорова и сукоба између колега, заједница, чланова породице и 

пријатеља), политичка (примењује се за ублажавање и посредовање на високим нивоима и 

спорове између актера и/или држава ) и правна (примењује се у правним и 

институционалним оквирима као алтернатива суду) процедура.  

 

Овај преглед се фокусира на крајњу категорију. Дана 18. септембра 2008., Косово је 

усвојило свој први Закон о посредовању (бр. 03/Л-057) којим је успостављен оквир за 

решавање спора посредовањем који би функционисао изван суднице, помагао у решавању 

широког спектра спорова и правних ствари и на крају повећао ефикасност правосудног 

система. 23. јула 2018. године донесен је нови закон (бр.06/Л - 009), који је тренутно на 

снази.  

 

Овај преглед разматра и законе и њихову практичну примену, са циљем да пружи 

потенцијално законодавне и ванзаконодавне препоруке које би могле побољшати тренутни 

правни оквир о посредовању и ојачати постојећу процедуру. Такође се пружа увид у 

међународни развој посредовања, његова позадина на Косову, релевантна статистика и 

 
1 'Женски' и 'мушки' медијатор; Б Бахтири и  И Керими, 'Медијација као начин за алтернативно решавање спорова на Косову ' 

(2014) МВАРДК 291, p. 293;Доступно на: 
https://www.researchgate.net/publication/306527279_Mediation_as_a_Way_of_Alternative_Resolution_of_Disputes_in_Kosovo  
2 Ибид. стр. 293 
3Упутства Уједињених нација за ефикасну медијацију , 2012 
4 Посредовање и медијација су синоними у српском језику 
5Институт за правне информације, 'Алтернативно решавање спорова' (law.cornell.edu 2017) 

<https://www.law.cornell.edu/wex/alternative_dispute_resolution> приступљено Maј 1, 2020 

https://www.researchgate.net/publication/306527279_Mediation_as_a_Way_of_Alternative_Resolution_of_Disputes_in_Kosovo
https://www.law.cornell.edu/wex/alternative_dispute_resolution


 
 

допринос Центру за алтернативно решавање спорова (АДРЦ) посредовању. Овај документ 

има за циљ да користи и широј и одабраној публици. То ће побољшати разумевање 

посредовања и његовог развоја на Косову код читалаца, а такође ће помоћи 

заинтересованим странама да идентификују постојеће недостатке и проблеме у сродном 

законодавству и примени, пружајући увид у то како се ти недостаци могу превазићи.  

 

МЕТОДОЛОГИЈА

Овај преглед је развијен током петомесечног периода (јануар-мај 2020.) у оквиру 

пројекта „Јачање посредовања на Косову: нови приступ“ који је имплементирао Центар за 

алтернативно решавање спорова и финансирао УНМИК. Заснована је на искуствима, 

опажањима АДРЦ-а, деск и квалитативном истраживању. 

 

Деск истраживање састојало се од: 

 Прегледа, анализе и тумачења примарног правног оквира посредовања на Косову.  

 Консултације са медијским публикацијама, студијама и другим материјалима које су 

произвели чланови академске заједнице и невладине организације (НВО).  

 Преглед међународних публикација о посредовању.  

 

Квалитативно истраживање састојало се од:  

 Састанка са Министарством правде и председником Коморе посредника.  

 Интервјуи са посредницима, актерима цивилног друштва,6 представници 

међународних организација и агенција,7 представници правосудног система8 и 

представници бивше Комисије за посредовање.   

 Радни састанци, у којима је учествовало пет учесника уско повезаних са темом: 

представници Основног суда у Митровици, Основног тужилаштва у Митровици, 

Основног суда у Приштини и Министарства правде, а учествовало је и седам 

посредника,9  адвокати као и представник Агенције за бесплатну правну помоћ.   

 

Овај документ је израђен уз допринос 41 учесника (20 жена и 21 мушкараца) различитих 

етничких и професионалних позадина.  

 

 
6 НВО Партнери Косова – Центар за управљање конфликтима (ПК) и Центар за заступанње демократске културе(АЦДЦ) 

ЦССП Берлински центар за интегративно посредовање (ЦССП),Развојни рограм Уједињенјих нација(УНДП ), УСАИД 
8 Представници шест Основних судова и тужилаштва и такође Бесим Келменди државни тужилац/експерт за посредовање,  
9 Сваки посредник био је из једног од седам главних косовских региона.



 
 

МЕЂУНАРОДНИ РАЗВОЈ ПОСРЕДОВАЊА И ЊЕНА ИСТОРИЈА

Посредовање је уведено у Сједињеним Америчким Државама као одговор на немире 

проистекле из жалби због радне и расне дискриминације, као и на све већи број мањих 

кривичних случајева између рођака, познаника и комшија.10 

Различити облици преговора о управљању синдикатом отворили су пут 

институционализацији посредовања као алтернативу парничном поступку, док је 

препознавање механизма као алата за избегавање грађанских немира и штрајкова дошло 

крајем 19. века.11 

 

Законодавство о посредовању у САД-у почело се развијати 1960. године, када је, 

према Џудит Саул, тужитељка из Охаја развила програм који је понудио посредовање као 

алтернативу судском саслушању. Након тога је уследило оснивање Месних центара за 

правду, савезне иницијативе за помоћ спровођењу закона, која је стављала на располагање 

савезно финансирање иницијатива за алтернативно решавање спорова (АРС) и тако даље, 

све док коначно, 1990., Конгрес САД није усвојио Акт о реформи цивилног правосуђа, који је 

препоручио употребу АРС процеса као један од могућих средстава заосталих предмета.12  

Из САД се савремени покрет посредовања проширио на Европу, Аустралију, Канаду и Нови 

Зеланд 1980-их. 

 

Међутим, у Европи је посредовање „прескочило“ социјални аспект решавања спорова 

и одмах је препознато као средство за борбу против нагомиланих судских тужби и за 

смањење трошкова парничних поступака почетком 2000-их.13 Почело је препорукама Савета 

Европе да државе чланице разјасне поступак посредовања у својим правним системима 

2002. године, док је у јуну 2008. године ступила на снагу обавезујућа директива за 

прекогранично посредовање. 

 

Како ће се касније разрадити, уредба о посредовању на Косову ослањала се на 

европску праксу и била је део ширег процеса везаног за програм Европске уније. То се такође 

поклапа са усвајањем горе поменуте „Директиве 2008/52/ЕЦ Европског парламента и Савета 

 
10Ј Саул, 'Правни и културни корени медијације у Сједињеним Државама' (Opinio Juris in Comparatione, No. 1/2012), Документ бр. 

8; Доступно на: 
https://www.researchgate.net/publication/256030033_The_Legal_and_Cultural_Roots_of_Mediation_in_the_United_States  
11М МекМанус и Бриана С, „Кратка историја алтернативног решавања спорова у Сједињеним Државама“ (Кадмус часопис 2011); 

Доступно на: https://www.cadmusjournal.org/article/issue-3/brief-history-alternative-dispute-resolution-united-states  

Ј Саул, 'Правни и културни корени медијације у Сједињеним Државама 12 ' (Opinio Juris in Comparatione, No. 1/2012), Документ 

бр. 8; Доступно на: 
https://www.researchgate.net/publication/256030033_The_Legal_and_Cultural_Roots_of_Mediation_in_the_United_States 
13Р Ревалд, „Посредовање у Европи: погрешно схваћена метода алтернативног решавања спора ' (2014); Доступно на: 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=59084c8a-49b8-4b45-9f82-5a69ae7dfe57  

https://www.researchgate.net/publication/256030033_The_Legal_and_Cultural_Roots_of_Mediation_in_the_United_States
https://www.cadmusjournal.org/article/issue-3/brief-history-alternative-dispute-resolution-united-states
https://www.researchgate.net/publication/256030033_The_Legal_and_Cultural_Roots_of_Mediation_in_the_United_States
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=59084c8a-49b8-4b45-9f82-5a69ae7dfe57


 
 

о одређеним аспектима посредовања у грађанским и трговачким стварима“, која према др 

Феликсу Штафеку14 представљао снажан регулаторни подстицај за развој посредовања у 

државама чланицама ЕУ у којима институционализација посредовања као механизма 

решавања спора датира тек неколико деценија. 

 

И док је правно посредовање као поступак релативно младо, АРС као принцип стар је 

колико и сукоб међу људима. Дакле, теорија посредовања је богато академско поље где 

бројни аутори расправљају о улози медијатора, основама ауторитета медијатора, шта је 

успешно посредовање, да ли посредовање треба да ствара норму, подучава норме или 

заговара норму, уз многа друга питања која се односе на процес, укључујући могућност 

вршења притиска и употребе силе од стране медијатора у међународном посредовању као 

облику превентивне дипломатије или хуманитарне интервенције. 

 

Међутим, када је у питању посредовање као алтернатива судници, свака држава 

дефинише принципе у свом законодавству. Ипак, непристрасност, поверљивост, 

добровољност и једнакост су њени универзални принципи. Косовски закон такође признаје 

хитност (поступка). 

  

ИСТОРИЈСКА ПОЗАДИНА ПОСРЕДОВАЊА НА КОСОВУ

Када се посредовање широко дефинише као начин решавања спорова и сукоба у 

друштву, сматра се да има широку и разноврсну историју која се протеже у готово свим 

културама и земљама,15 укључујући Косово. Овде је могуће идентификовати прототипове 

неформалних пракси решавања сукоба које подсећају на посредовање и које су укључивале 

посреднике или поверене треће стране. Иако су отприлике приближни савременој пракси, 

они су јој претходили у многим аспектима и предвиђали бројне његове карактеристике.  

 

Стога је могуће идентификовати традицију и културу „посредовања“ на Косову коју 

примењују све заједнице које импомажу у решавању сукоба и неслагања. У таквим 

случајевима, треће стране (особе од ауторитета у заједници и/или групе стараца) су позване 

да интервенишу и пруже своје искуство и мудрост, и на тај начин помажу странама да 

разреше сукобе. На Косову је мирно решавање сукоба цењено и због користи које имају за 

поједине стране, али и због ширих друштвених користи. Када правна традиција и 

придружене праксе и структуре нису биле развијене или на неки други начин изостала или 

 
14 Ф Штефек, Посредовање у Европској унији: увод (2012) 
15   Ч. В. Мур, Процес посредовања (четврти, Јосеи-Бас, бренд Вили, Сједињене Државе, 2014.), стр. 61 



 
 

јој се заједница опирала, медијација је испуњавала ову празнину која је управљала животом 

људи и на тај начин доприносила друштвенојј кохезији. Временом се посредовање развило и 

постало део обичајног права.  

На пример, Канун Леке Дукађин (Kanuni i Lekë Dukagjinit or Kanuni i Malësisë) широко 

примењиван и поштован од стране албанске заједнице на Косову, препознао је и успоставио 

праксе решавања сукоба које подсећају на „посредовање“ и завео их као део правне културе 

Албаније. Канун Леке Дукађин је збирка усмено пренесених принципа, норми и правила која 

су вековима управљала животом Албанаца.16 Иако је било и других кануна, Канун Леке 

Дукађин се сматра најважнијим и широко је примењиван. Регулисао је друштвене односе и 

омогућио је управљање и решавање озбиљних (нпр. оних који могу створити крвне освете)17 

и осталих мањих сукоба, као што су породични, брачни и имовински спорови.18  Кад је Канун 

кодификован19 између 1897. и 1899. обухватио је посебан одељак о решавању сукоба и 

''посредовању''.20  

На Косову је традиционално „посредовање“ подразумевало договор у коме 

починитељ или његова породица (углавном су то били мушкарци) траже од старијих, 

угледних и мудрих чланова заједнице да заједно интервенишу и реше сукоб између страна и 

на тај начин, смање ризик ескалације сукоба.21 „Посредовање“ се одвијало у неутралним 

срединама и решавање сукоба је засновано на институцији бесе (вери или „речи која је 

дата“).22 То је и учешће старијих, угледних и мудрих схватило као гаранцију да ће исход бити 

поштован.23  Главна карактеристика која разликује ову праксу од савременог 

посредовањапосредовања јесте то што су посредници задржали снажну и ексклузивну моћ 

доношења одлука.   

Ова опис контекста настоји да смести савремено посредовање у историјски контекст, 

и зато неће наставити са пружањем опсежног или исцрпног приказа традиционалног 

''посредовања'' или различитих фаза његовог развоја. Уместо тога, добољно је констатовати 

да је посредовање била карактеристична друштвена пракса са сопственом историјом која је 

временом постала све више структуирана на Косову и шире.  

 

 
16 Р.Мухареми и А.Буцај, 'Алтернативно решавање спорова и Канун (2016) АДРК 5, p.9; Доступно на: 

https://issuu.com/amchamkosovo/docs/journal_of_alternative_dispute_reso_c401a90b08fbd8  
17   Самодржавни облик правде, у којем је убиство друге особе предвиђено да се освети за злочин или повреду личне и//или 

породичне части; Р Мухарреми и А Буҫај, 'Алтернативно решавање спорова и Канун' (2016) АДРК 5, стр.10 
18  Р Мухареми и А Буцај, 'Алтернативно решавање спорова и Канун' (2016) АДРК 5, стр.11 
19   Стављено у писање, прикупљено на једном месту и учињено кохерентним. 
20  Р Мухареми и А Буцај, 'Алтернативно решавање спорова и Канун' (2016) АДРК 5, стр.9 
21 Ибид, стр.12 
22М Краснићи, „Неколико карактеристика посредовања у кривичном пољу у Републици Косово“ (2019) СЦхМЦФРК 190, стр. 

191; Доступно на : https://www3.mruni.eu/ojs/international-comparative-jurisprudence/article/view/5219/4621  
23 Ибид, стр.191 

https://issuu.com/amchamkosovo/docs/journal_of_alternative_dispute_reso_c401a90b08fbd8
https://www3.mruni.eu/ojs/international-comparative-jurisprudence/article/view/5219/4621


 
 

САВРЕМЕНА ПРАКСА ПОСРЕДОВАЊА НА КОСОВУ

Препознатљиве су три кључне фазе у развоју савременог посредовања на Косову.  

 

 2001. - 2008. 

Уложени су напори за промовисање посредовања као професије која би била  примењива 

у различитим секторима. Предузете су законодавне иницијативе и активности за 

уврштавање посредовања у законодавни оквир. Закон о посредовању заједнички су 

припремили представници цивилног друштва, чланови међународне заједнице, косовско 

Министарство правде и други институционални актери. Њиховим заједничким 

напорима и сарадњом успостављен је први Закон о посредовању (03/Л-057), који је 

косовски Парламент усвојио 18. септембра 2008.  

 

 2008 -  2018 

Први косовски Закон о посредовању (03/Л-057) је усвојен,24 и имплементиран. Допуњују 

га је и прате подзаконски акти и рад на изградњи капацитета. У свих седам региона на 

Косову отворени су центри за посредовање који пружају услуге посредовања. У сваком 

доминирају цивилно друштво и међународне организације и међународна заједница. 

Недовољна институционална подршка, питања у вези са одрживошћу и несигурности у 

вези са правним ефектом приватног/вансудског посредовања су неки од изазова са 

којима се механизам суочава током ове деценије. Први закон остао је на снази до 

септембра 2018.  

 

 2018. – до данас 

Министарство правде, надлежне институције и актери који се баве посредовањем 

покушали су да реше недостатке и проблеме у закону, подвргавајући механизам 

законској реформи. Процес израде нацрта који је трајао око три године довео је до новог 

Закона о посредовању (бр .06/Л - 009), који је донесен 23. јула 2018.25 Он садржи низ 

амандмана и измена којима се настоји да се развије механизам, промовише  његов 

одрживост и омогући његова шира употреба.  

 

 

 

 

 
 

24 Закон бр. 03/ Л-057 о посредовању 2008 
25 Закон бр. 06/Л – 009 о посредовању 2018 



 
 

Савремено посредовање на Косову Прва фаза

Након оружаног сукоба на Косову 1998-1999., огромна количина међународне 

помоћи и инвестиција била је посвећена обнови Косова и његовом економском, 

институционалном и друштвеном развоју. Међународна заједница сматра да су актери 

цивилног друштва идеално позиционирани и зато желе успоставити и/или оснажити 

партнерске организације. Инвестирају у велики броју области, укључујући решавање сукоба 

и посредовање.  

 

Партнери Косова - Центар за управљање конфликтима основан је 2001. године као 

део Partners Global (Партнери за демократске промене). Његов рад је, између осталог, био 

фокусиран на повећање капацитета за посредовање различитих актера (укључујући 

представнике институција, политичких странака, судског и полицијског особља, цивилног 

друштва и савета за измирење крвне освете26).27 2005. године развили је програм обуке 

усмерен на посредовање.28 Партнери Косова дали су важан и можда, најважнији, допринос 

посредовању 2002. године, када су покренули дискусије које су биле корак ка томе да се 

посредовање преточи у закон, у ишчекивању касније израде нацрта документа.29   

 

Две године касније, његово залагање за успостављање закона о посредовању добило 

је подршку Националног центра за државне судове (НЦСЦ) и Агенције за међународни развој 

Сједињених Држава (УСАИД).30 У наредне две године обе организације су сарађивале са 

Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и Привременом административном 

мисијом Уједињених нација на Косову (УНМИК) како би довршили нацрт закона о 

посредовању који је потом отворен за шире консултације у којима учествују косовски 

кабинет премијера, министарства правде, привреде и финансија, представници судског 

система, професори са Правног факултета Универзитета у Приштини, Програм за развој 

Уједињених нација на Косову (УНДП), ЦССП Берлински центар за интегративно посредовање 

(ЦССП) и други актери.31 

 

У наредном периоду Министарство правде преузима одговорност за процес, а УНДП 

му помаже да организује даље израду нацрта, који се предузима у очекивању завршетка.32  

 
26 То су били остаци Кануна који су покушали решити сукоб на основу обичајног права. 
27 Интервју са Шукријом Гаши, извршна директорка//Партнери Косова - Центар за управљање конфликтима 
28 Ибид. 
29Ибид. 
30 Ибид.  
31 Ибид. 
32 Интервју са Вирџином Думницом, експерт за медијацију//Развојни програмом Уједињених нација на Косову 



 
 

Поменути актери и даље се баве нацртом закона и доприносе својим искуством и 

стручношћу. Закон о посредовању (бр. 03/Л-057) представљен је Скупштини Косова и потом 

је усвојен 18. септембра 2008. То је део пакета закона и гласа се без буџета за обезбеђивање 

његове примене.33 Овај закон је ступио на снагу у новембру 2008.године. 

 

Поступак израде Закона о посредовању и његовом прилагођавању предузима се са 

намером: 

 Увођења посредовања у правни оквир и промовисања решавања спорова и случајева 

изван суднице.  

 Доприноса успостављању модерног и ефикасног правног и правног система.  

 Испуњавања међународних стандарда.  

 

 

Савремено посредовање на Косову Друга фаза 

Друга фаза развоја савременог посредовања на Косову сматра се оном која се протеже 

између 2008. и 2018.; започиње усвајањем Закона бр. 03/Л-057 о посредовању и траје до 

2018. године, када је уведен нови закон. У овој деценији, посредовање се регулише и 

примењује на основу Закона бр. 03/Л-05734 и других релевантних аката, посебно:  

 

 Законик 04/Л-123 о кривичном поступку35 

 Законик бр. 03/Л-193 правде о малолетницима36 

 скупа подзаконских аката издатих од стране Судског савета Косова, Тужилачког 

савета Косова и Министарства правде37  

 

На посредовање се упућује и у другим законима (укључујући законе о споровном 

поступку, ауторским правима и сродним правима и обавезним односима) који садрже 

одредбе које се на њега односе као механизам за решавање спорова.38   

 

 
33 Интервју са Бекимом Исмаилијем, посредник и пројектни менаџер//ЦССП Берлински центар за интегративно посредовање 
34 Закон бр. 03//Л-057 о посредовању 2008 
35 Законик 04//Л-123 о кривичном поступку 2012., члан 232 
36 Законик бр. 03//Л-193 правде о малолетницима 2010, члан 14-15 
37 Б Бахтири и И Керими, „Посредовање као начин Алтернативног Решавања Спорова на Косову“ (2014) МВАРДК 291, стр. 297; 

Доступно 
на:https://www.researchgate.net/publication/306527279_Mediation_as_a_Way_of_Alternative_Resolution_of_Disputes_in_Kosovo  
38 Ибид 

https://www.researchgate.net/publication/306527279_Mediation_as_a_Way_of_Alternative_Resolution_of_Disputes_in_Kosovo


 
 

Посредовање у закону

Закон бр.03/Л-057 дефинише посредовање као "ванредне судске активности које 

врши треће лице (посредник) ради решавања неслагања несугласица између страна 

подложних закону" ".40 Чланови 1. и 9. одређују да странке у посредовању могу бити физичка 

и правна лица, док члан 2. појашњава да је „спор“ оно што настаје између страна које 

подлежу закону. 

 

 Прво поглавље закона утврђује да се посредовање може применити у многим 

областима права (административно, трговачко, спорно, кривично,41 породично, 

радно, власничко, као и имовинско питања, поред осталих грађанских предмета) и у 

случајевима када специфични закон не додељује искључиву одговорност суду или 

било ком другом надлежном органу. Члан 232. Законика о кривичном поступку (бр. 

04/Л-123) утврђује да се посредовање примењује само на кривична дела која су 

кажњена новчаном казном или затвором до три године; осим тога, може се 

применити тек након што се темељном проценом утврди да је погодна у датом 

случају.   

Канцеларија главног државног тужиоца је 2016. године издала директиву која јасно 

предвиђа да се посредовање не сме примењивати на дела која укључују насиље у 

породици.42  

 

Посредовање, у складу са било којим другим поступком, уређена је по њеним 

принципима,  што препознаје и поглавље 2. Закона (Но.03/Л-057) о посредовању, којенаводи 

пет важних и заједничких принципа као заштитних механизама за ефикасан, правичан и 

легитиман поступак посредовања. Они су:  

 

 Изражавање воље. Стране слободно одлучују да покрену поступак посредовања и на 

основу тога одаберу посредника, и договоре се о темпу и исходу.43 Медијатор(и) 

такође имају право да се договоре или не слажу око посредовања у одређеној ствари 

или спору, мада закон то изричито не предвиђа.  

 
39 Овај одељак бави се тренутно неактивним//претходним Законом о посредовању са циљем да се истакну његове кључне 

карактеристике, стави његова практична примена у контекст и смешта тренутни Закон о посредовању у компаративну 
перспективу. 
40 Закон бр. 03/Л-057 о посредовању 2008, члан 2 
41 Посредовање окривљеног за жртве//починиоце кривичних дела 
42 Канцеларија главног државног тужиоца, Директива А.бр. 360/16 (2016) 
43Закон бр. 03/Л-057 o посредовању 2008, чланови 3, 9, 10, 12, 14 



 
 

 Једнакост. Свака страна има једнака права и има право да очекује једнак третман од 

стране медијатора.44   

 Непристрасност. Посредник/посредници морају бити непристрасни и независни од 

трећих страна и/или утицаја када посредују.45 

 Поверљивост и веродостојност. Сви аспекти поступка посредовања морају остати 

поверљиви, укључујући и информације које су добијене. Сведочења страна могу се 

користити на другом месту само ако странке дају свој пристанак. То се такође односи 

и на било које треће стране које присуствују.46 Иако је 'веродостојност' такође 

цитирано начело, законодавац не дефинише његово значење у контексту 

посредовања.  

 Хитност. Поступак посредовања је хитан и мора се окончати у року од 90 дана од дана 

почетка.47  

 

Начело 1 јасно утврђује да посредовање почиње тек након што странке у спору/случају 

пристану на то. Члан 9. предвиђа да се консензус (за покретање и бављење посредовањем) 

мора постићи у року од 15 дана након што једна од страна позове своју супротну страну да 

учествује. Ако се они не слажу, поступак не може започети. Ако се стране договоре, они и 

посредник/ци48 морају потписати документ ('' Споразум о почетку посредовања ''49). 

Посредник/ци су одговорни да странке буду адекватно обавештене и пре почетка поступка 

и у самом току поступка.50 Када стране потпишу „Споразум о почетку посредовања“, то не 

значи да су оне тада дужне да спор/ реше посредовањем, јер документ само указује на 

њихову спремност да покушају да га реше тим путем. Након покретања поступка, стране су 

одговорне за његове детаље и даљи развој51 а посредник/ци су дужни/ да помажу у уређењу 

поступка и пруже подршку најбоље што могу.  

 

Закон даје оквир, али није предвиђен да утврди темпо поступка, и то је у потпуности у 

складу с прописом да странке треба да воде и развијају посредовање у складу са израженом 

вољом. Као и у тренутку покретања, исход поступка посредовања мора се навести у писаном 

облику. Ако постоји успешан исход, посредник израђује нацрт документа који се назива 

 
44 Ибид. чланови 4 and 11 
45 Ибид. чланови 5, 11, 14 
46 Ибид. чланови 6 and 10 
47 Ибид. чланови 7 and 13  
48. Иако постоји предност да се посредовање обавља од стране једног посредника, закон такође дозвољава ко-посредовање. 
49 “Споразум о почетку посредовања треба да садржи податке о учесницима у поступку; њихови законски заступници (ако 

постоје); предмет спора; и изјава која указује на прихватање принципа посредовања. Трошкови поступка, укључујући накнаду 
посредника, такође би требало навести. 
50Закон бр.03/Л-057 o посредовању 2008, чланови  9-10 
51 Ибид. члан 10 



 
 

„Споразум о посредовању“, и који садржи техничке и садржајне детаље посредованог исхода, 

након чега га потписују странке и посредник/ци.52 Ако не постоји споразум, посредник 

израђује нацрт/извештаја који објашњава услове и околности неуспеха поступка.  

 

Одредбе закона односе се на три типа (признатог) посредовања:  

 Посредовање повезано са судом. Облик посредовања у којем се спорови/предмети 

који се воде пред судовима могу бити упућени на посредовање ради евентуалног 

решавања у било ком тренутку поступка, пре него што се донесе коначна пресуда.  

 Посредовање повезано са тужилаштвом. Облик посредовања у коме се након пријема 

кривичне пријаве и пре подношења кривичне пријаве суду. 

 Приватно посредовање или вансудско посредовање. Облик посредовања у којем се 

стране слажу да посредовање користе приватно и без формалног укључења судских 

институција.  

 
Посредовање повезано са судом 

Покретање посредовања повезаног са судом регулисано је члановима 9. и 10. Закона 

бр. 03/Л-057 о посредовању. 2012. године Судски савет Косова53 издао је протокол којим је 

регулисан овај облик посредовања и упућивање судских случајева на поступак посредовања. 

Судије имају надлежност да прослеђују случајеве на посредовање пре доношења коначне 

пресуде, а такође се очекује да ће се овај процес („упућивање предмета“) одвијати у 

консултацијама са странама у спору. Стране одлучују о покретању и развоју поступка, а 

такође задржавају право на повлачење у било којем тренутку. У посредовању повезаним за 

судом, посредник и странке имају обавезу да обавештавају суд о току и развоју поступка 

посредовања везаном за дати судски случај.54 Споразум постигнут у посредовању повезаном 

са судом добија статус извршне исправе након одобрења суда.55   

Посредовање повезано са судом је један од најважнијих облика поступка који се успоставља 

у очекивању да ће се доћи до уштеде судских трошкова, повећати ефикасност суда, 

допринети бржем процесуирању и затварању предмета и смањењу заосталих случајева.  

 
Посредовање повезано са тужилаштвом 

                 Посредовање повезано са тужилаштвом је у великој мери исто као посредовање 

повезано са судом. Заснована је на члановима 9. и 14. Закона о посредовању и члану 23. 

 
52 Ибид. члан 12 
53 ССК надгледа рад судова и надлежан је орган који одлучује о политикама и изградњи капацитета, као и да надгледа 

спровођење препорука које се односе на правосудни систем. 
54 Закон бр.03/Л-057 o посредовању 2008, члан 10  
55 Ибид. члан 12  



 
 

Законика о кривичном поступку 04/Л-123 Процесног законика. Државни тужилац је 

надлежни орган који кривичне пријаве/кривична дела упућује на посредовање.  

 

Генерално, ако се кривично дело прихвати као погодно за посредовање, мора 

испуњавати два критеријума:  

 

1. Кривично дело мора бити кажњиво новчаном казном или затвором до 3 године. 

2. Потребно је узети у обзир бројне факторе пре него што се кривично дело преусмери 

на посредовање. Они укључују околности чина; степен кривичне одговорности 

починиоца; личност починиоца (укључујући претходну криминалну историју); и 

врсту и природу дела.56  

 

У пољу кривичног права, поступак се углавном примењује на кривична дела која имају 

нижи степен друштвеног ризика и који се јављају веома често.57 2013. године, Тужилачки 

савет Косова58  је усвојио и издао протокол којим је регулисао посредовање повезано са 

тужилаштвом и преусмеравање предмета тужилаштва на посредовање.59 Организација и 

поступак посредовања повезан са кривичним гоњењем је у великој мери исто као 

посредовање повезано са судом, а када се направи споразум о посредовању, одговарајућа 

кривична пријава/кривично дело се одбацује. Споразум има правни ефекат након што га 

тужилаштво одобри.60   

Важност посредовања повезаног са кривичним гоњењем и посредовања у пољу кривичног 

права је то што одбацује кривичну пријаву/кривично дело и потребу за даљим поступком. 

Ово смањује трошкове странака и институција и помаже промоцији ресторативне правде. 

Постоје бројне погодности, које такође укључују (за странке) избегавање кривичне пријаве. 

 

У оба облика посредовања суд и тужилаштво могу одбацити исход/споразум о 

посредовању ако примете процедуралне неправилности или ако примете да интереси и 

права страна нису довољно или пропорционално заступљени.61 То омогућава  актерима да 

осигурају да процес буде фер и да се придржава принципа једнакости. 

 

 
56 Законик о кривичном поступку 04/Л-123 Процесног законика /2012., члан 232 
57 M Краснићи, „Неколико карактеристика посредовања у кривичном пољу у Републици Косово“ (2019) СЦхМЦФРК 190, стр. 

192; Доступно на: https://www3.mruni.eu/ojs/international-comparative-jurisprudence/article/view/5219/4621 
58 КПЦ је највише тело које има задатак да обезбеди непристрасност, независност и професионалност косовског тужилачког 

система. 
59 Тужилачки савет Косова, Одлука/Протокол бр. 80/2013 о упућивању случајева тужилаштва на посредовање 2013 
60 Закон бр. 03/Л-057 о посредовању 2008, члан 14/Законик о кривичном поступку бр. 04/Л-123  2012., члан 232 
61 Закон бр.03/Л-057 о посредовању 2008, члан 14  

https://www3.mruni.eu/ojs/international-comparative-jurisprudence/article/view/5219/4621


 
 

Приватно посредовање/вансудско посредовање 

Приватно/вансудско посредовање такође се спроводи на сличан начин, иако је 

одвојено од суда и/или тужилаштва. Стране имају право на сва права која закон гарантује, 

али поступак се спроводи независно (тј. без учешћа других актера). Ово је један од облика 

посредовања који остаје мало нејасан. То је углавном због тога што законодавац не 

дефинише јасно правни ефекат и спровођење приватних/вансудских споразума о 

посредовању. То се може приписати и чињеници да није донесен подзаконски акт који 

свеобухватно и јасно регулише спровођење овог типа посредовања.  

 

Члан 12. Закона о посредовању утврђује да споразум о приватном//вансудском 

посредовању има снагу коначног и извршног документа. Међутим, Закон бр. 03/Л-008 о 

извршном поступку из 2008. године, споразумима постигнутим кроз вансудско посредовање, 

не даје статус извршног, а нови Закон бр. 04/Л-139 о извршном поступку из 2013.године не 

прецизирана који облик посредовања (судски или приватни/вансудски) се мисли у делу који 

се односи на спровођење споразума постигнутих кроз посредовање; штавише, кад се чини да 

се односи само на приватно/вансудско посредовање, наведени закон не разјашњава да ли 

споразуми захтевају додатну судску прецедуру (или било коју другу) да би се могао 

сматрати извршним документом.62  

 

У сва три облика посредовања поступак може трајати до 90 дана.63 Поред регулисања 

процеса везаним за успешно/неуспешно окончање поступка, члан 14. Закона о посредовању 

признаје још два случаја када се поступак може прекинути: прво, када истекне 90-дневни 

рок поступка посредовања; и друго, кад се посредник/ци и странке договоре да нема 

разумне основе за уверење да се посредовање може наставити.   

 

Закон не регулише поступак посредовања за малолетнике и трговинску арбитражу, а 

предвиђа да та два закона морају бити регулисана и другим посебним законима.64 

 

Поступак посредовања такође сноси трошкове и ту се закон углавном односи на оне 

који су повезани са услугама посредника. Закон обавезује странке да сносе пропорционалан 

трошак у поступку посредовања, мада се то не примењује ако су постигле другачији 

договор.65 Министарство правде је 2011. године објавило административну директиву66 

 
62М Тутули, 'Часопис за алтернативно решавање спорова на Косову' (2016) ЈАДРК 5, стр.45; Доступно на: 

https://issuu.com/amchamkosovo/docs/journal_of_alternative_dispute_reso_f7c6caa079a86e  
63 Закон бр.03/Л-057 О посредовању 2008, члан 13 
64  Ибид. члан 28 
65 Ибид. члан 16 

https://issuu.com/amchamkosovo/docs/journal_of_alternative_dispute_reso_f7c6caa079a86e


 
 

којом је утврђена основна стопа накнаде  у износу од 25 евра за појединачни случај 

посредовања (а такође је предвидела вишу стопу накнаде, уколико је то део договора  страна 

у спору и посредника). 2012. године, Судски савет Косова донео је административну 

директиву која је разрешила стране одговорности да сносе основне трошкове посредника/а 

у посредовању повезаним са судом и преусмерила их на ову институцију.67 Тужилачки савет 

Косова заузео је исти став када се обавезао да ће покрити основне трошкове 

посредовања/услуга у посредовању везаним за тужилаштво. Оба, ССК и ТСК донели су мере у 

циљу подршке и промовисања развоја и коришћења посредовања.  

 

Закон о посредовању не даје само оквир који регулише посредовање, већ успоставља 

и Комисију за посредовање, која је одговорна за развој процедура везаних за посредовање, 

обуку посредника на Косову, надзор услуга посредовања, одржавање мреже и регистра 

посредника, као и за промоцију посредовања.68 Одбор има пет чланова, и то представнике: 

Министарства правде, Судског савета Косова, Тужилачког савета Косова, Адвокатске комора 

Косова и Министарства рада и социјалног старања.69 Одбор, који је званично почео да ради 

2009. године,70 доноси своје одлуке простом већином гласова.71  

 

Комисија за посредовање је 2011. године регистровао, а Министарство правде је 

лиценцирало прве посреднике на Косову.72 Закон бр. 03/Л-057 дефинише 

„медијатора/посредника“ као трећу неутралну страну која је овлашћена да посредује између 

две стране. Они се ангажују са циљем решавања спорова, поступајући у складу с принципима 

посредовања.73 Закон даље наводи услове које кандидати за посреднике требају да испуне: 

да имају комплетну обуку посредовања; поседују универзитетску диплому; поседују моралне 

особине; да не буду осуђени за кривично дело на казну дужу од шест месеци затвора; на 

крају, да учествују у шест сесија посредовања под надзором и уписати се у регистар 

посредника.74  

 
66 Министарство правде, Административна директива бр. 05/2011 о накнади медијатора 2011 
67 Судско веће Косова, Административна директива бр. 02/2012 о плаћању посредника за случајеве суда упућене на 

посредовање 2012 
68 Закон бр. 03/Л-057 o посредовању 2008, чланови 17, 19 
69  Ибид. члан 18 
70 Интервју са Линдитом Адеми, председавајућом Комисије за посредовање 2013 - 2017 
71 Закон бр. 03/Л-057 o посредовању 2008, члан 21 
72 Комисија за посредовање, Регистар посредника Косова 2017 
73 Закон бр. 03/Л-057 о посредовању. члан 2 
74 Ибид. члан 22  



 
 

Законом је утврђено да Комисија води обуку за посреднике, сертификује посреднике 

и задржава право да предложи75 суспензију или одузимање лиценце посредника које издаје 

Министарство правде.76  

 

Иако је у члану 1. Закона о посредовању наведено да закон регулише, између осталог, 

и права посредника, требало би напоменути да закон не садржи наведене одредбе. Заправо, 

само члан 25. односи се на права посредника, па чак и онда је то у специфичном контексту 

поступка посредовања (он каже да се права посредника успостављају у договору са 

странкама пре покретања поступка). Другим речима, не наводе се посебне одредбе које 

одређују општа права или штите интересе посредника.  

 

Следећи члан закона (члан 26.) признаје стране посреднике и њихов рад на Косову. 

Међутим, испоставило се да ово односи само на појединачне случајеве, захтева 

реципроцитет и подлеже сагласности Министарства правде.  

 

Крајем 2010. и 2011. године Комисија за посредовање и Министарство правде донели 

су седам аката (једна административна директива,77 један кодекс и пет прописа78) који су се 

односили на накнаду, обуку, сертификацију, лиценцирање, регистрацију, одговарајуће 

понашање и дисциплинске одговорности посредника. 

 

 Кодекс понашања за медијаторе Косово (2010) 

 Уредба о избору учесника у тренингу о медијацији (2011) 

 Уредба о регистрацији медијатора (2011) 

 Уредба о одговорности и дисциплинском поступку за посреднике у Косово (2011) 

 Уредба о обуци и сертификацији посредника (2011) 

 Уредба о лиценцирању медијатора у  Косово (2011) 

 

Први Закон о посредовању на Косову темељи се на регионалним (Албанија и Босна и 

Херцеговина) и европским (Аустрија и Немачка) моделима.79 Комисија за посредовање била 

је активна до 2018.  

 

 
75 Министарство правде.  
76 Закон бр. 03/л-057 o посредовању 2008, чланови 22-23 
77 Министарство правде, Административна директива бр. 05/2011 o накнади медијатора 2011 
78 Доступно на: http://www.kontrata.net/?cid=2,95  
79 Интервју са Шукријом Гаши, извршнам директорка/Партнери Косова - Центар за управљање конфликтима; Б Бахтири и И 

Керими, „Медијација као начин за алтернативно решавања спорова на Косову“ (2014) МВАРДК291, стр. 298; Доступно 
на:https://www.researchgate.net/publication/306527279_Mediation_as_a_Way_of_Alternative_Resolution_of_Disputes_in_Kosovo 

http://www.kontrata.net/?cid=2,95
https://www.researchgate.net/publication/306527279_Mediation_as_a_Way_of_Alternative_Resolution_of_Disputes_in_Kosovo


 
 

Посредовање према Законику бр Л о правди малолетника

Поступак посредовања у случајевима који укључују малолетнике регулисан је  у 

Законику о правди малолетника бр. 03/Л-193 у поглављима 3. и 4. . Основа за покретање 

поступка посредовања у таквим случајевима је сличан онима који се односе на кривична 

дела. Поступак започиње тек када се странке (малолетни преступник и оштећена страна) на 

то сложе и траје до 90 дана.81 За разлику од других случајева, у поступку посредовања за 

малолетнике именовање посредника врши тужилац или веће за малолетнике.82 Кодекс 

такође утврђује да накнаду медијатора за поступак посредовања за малолетнике покрива 

Судски савет Косова (када прекршај у вези са малолетницима упућује суд) и Тужилачки 

савет Косова (када кривично дело које укључује малолетнике. упућује тужилаштво).83 

 

Посредовање у пракси

Закон о посредовању бр. 03/Л-057 усвојен је 2008. године, али су пратећа 

инфраструктура и практичне мере које су биле потребне за покретање његове примене 

успостављене тек 3 године касније. Беким Исмаили, посредник и представник ЦССП-а, 

примећује: „Напредак медијације и периоду између 2008. и 2011. године је у великој мери 

био спор, јер се у то време развијао и подзаконски оквир о посредовању, а такође, и 

релевантним актерима је требало време да стекну свеобухватно разумевање закона и 

поступка посредовања. ''84  

 

Комисија за посредовање почела је са радом 2009. године85 и ЦССП, Европска унија,86 

УНДП, УСАИД и Партнери Косова пружили су подршку, која је укључивала помоћ у развоју 

подзаконских аката који се односе на посредовање,87 израду приручника за обуку о 

посредовању,88 организовање конференција и догађаја који су информисали заинтересоване 

 
80 Законик о правди малолетника бр. 03/Л-193  2010; Законик регулише поступак изречених и извршења мера и казне против 

поступка за малолетнике и поступак посредовања према малолетнику. 
81 Законик о правди малолетника бр. 03/Л-193  2010, чланови 14. и 81. 
82 Ибид. члан 81 
83 Ибид. члан 81 
84 Интервју са Бекимом Исмаилијем, посредник и пројектни менаџер/ЦССП Берлински центар за интегративну медијацију  
85 Интервју са Линдитом Адеми, председавајућа Комисије за посредовање 2013 - 2017 
86 ЕУ пројекат 
87 Интервју са Вирџином Думницом, експерт за медијацију/Развојни програм Уједињених нација на Косову 
88 Интервју са Бекимом Исмаилијем, посредник и пројектни менаџер/ЦССП Берлински центар за интегративну медијацију  



 
 

стране (доносиоце одлука, актере из правног система и ширу јавност) о посредовању,89 

припрему материјала за сертификацију посредника90 и припрему обуке посредника.   

 

Оквир за припрему посредника и спровођење закона развијен је крајем 2010. и 2011. 

године када су Комисија за посредовање и Министарство правде донели подзаконске акте 

који су се бавили аспектима посредовања који се односе на посреднике (више на стр. 15). 

 

Ови акти су регулисали избор, обуку, сертификацију, лиценцирање и регистрацију 

првих посредника и створили предуслове за услуге посредовања. У 2011. години Комисија за 

посредовање и Министарство правде, у спровођењу закона и поменутих аката, регистровали 

су и лиценцирали 87 посредника.91 ЦССП, ЕУ, УНДП, УСАИД и Партнери Косова обезбедили су 

ресурсе (стручну и финансијску подршку) и помогли да се спроведу обуке за посреднике и 

пратеће активности.92 Први посредници (углавном косовски Албанци) који су обучени и 

лиценцирани су долазили из региона Урошевца, Ђаковице, Гњилана, Пећи и Приштине.93 

Министарство правде није имало довољно ресурса да успостави свеобухватне механизме  за 

организовање и спровођење ''упућивања случајева'' на поступак посредовања, и стога је уз 

споразумну сарадњу са ЦССП, УНДП-ом и УСАИД-ом омогућило отварање центара за 

посредовање у одређеним регионима на Косову.94  

 

Ови центри су механизми тј. тела која организују и управљају прослеђеним 

предметима од стране судова и тужилаштава; они такође омогућавају приватно/вансудско 

посредовање, групишу посреднике по регионима и пружају услуге посредовање. 

Институције нису имале довољно капацитета да спроводе закон у пракси и да га 

операционализују. Стога су се центри, уз подршку спољних актера (донатора) и сарадње 

Комисије за посредовање,95 обавезали да попуне ове недостатке. Први центри су отворени (у 

 
89 Интервју са Шукријом Гаши, извршна директорка/Партнери Косова - Центар за управљање конфликтима 
90 Ибид. 
91   Комисија за посредовање, Регистар посредника на Косову 2017 

92 Интервју са Линдитом Адеми, председавајућа Комисијаза посредовање 2013 – 2017 и интервју са Бекимом Исмаилијем, 

посредник и пројектни менаџер/ЦССП Берлински центар за интегративну медијацију 
93  Интервју са Линдитом Адеми, председавајућа Комисијаза посредовање 2013 - 2017 
94 Интервју са Бекимом Исмаилијем, посредник и пројектни менаџер/ЦССП Берлински центар за интегративну медијацију и 

интервју са Вирџина Думницом, експерт за медијацију/Развојни програм Уједињених нација на Косову 
95 Ибид.  



 
 

периоду 2011-2012) у Урошевцу и Ђаковици,96 а након тога у Пећи (2012), Гњилану (2012)97 

и Приштини (2013).98  

 

ЦССП је иницијално обучио групу од 12 посредника, која је обухватала косовске 

Албанце и косовске Бошњаке из региона Приштине и Митровице, и та група посредника је 

лиценцирана 2013. године99 . ЦССП је такође отворио Центар за посредовање у региону 

Митровице у марту 2013., који је имао две канцеларије са мултиетничким особљем у Јужној и 

Северној Митровици. Центар за посредовање у Митровици 2016. године спаја две 

канцеларије у једну и отвара је у Бошњачкој Махали, мултиетничком крају града. Рад Центра 

за посредовање у Митровици није уско повезан искључиво са посредовањем, већ у свом раду 

такође има компоненту изградње мира, што се види и кроз активности правног наследника 

Центра за посредовање у Митровици - Центра за алтернативно решавање спорова(АДРЦ-а) - 

чији је шири фокус побољшање односа између косовских Срба и Албанаца100 који (претежно) 

живе на супротним странама реке Ибар која дели град. Последњи центар отворен је у 

Призрену 2014. године,101 а исте године у регистар посредника додат је 71 посредник.102  

 

До 2014. године, седам косовских региона имало је потребну инфраструктуру и 

капацитете за пружање посредовања у предметима прослеђеним од суда, тужилаштва, као и 

самоиницираним/приватним  вансудским предметима. Спољни актери сарађивали су с 

Комисијом за посредовање ради отварања центара, којe je Комисија и надгледала.103 Сваки 

центар је имао своју унутрашњу стратегију, коју су развиле организације оснивачи, у складу 

са законодавством о посредовању и у сарадњи са Комисијом. Иако је сваки центар 

јединствен (а то се може приписати факторима који укључују финансирање донатора, 

локални и регионални контекст), укљученост и посвећеност Комисије је фактор који 

обједињује сваки од њих.  

 

 
96 Отворен од стране Партнери Косова и УНДП. Подржане од стране УНДП-а; Интервју са Шукријом Гаши, извршна 

директорка//Партнери Косова - Центар за управљање конфликтима 
97 Подржан од стране УСАИД-а; Интервју са Хасијем Абдулахом, стручњаком за медијацију/УСАИД 
98Подржане од стране УНДП-а; Министарство правде, „Отворен је центар за посредовање у Приштини“ <https://md.rks-

gov.net/page.aspx?id=2,15,1093> приступљено Maј 25, 2020 
99 Комисија за посредовање, Регистар посредника на Косову 2017; Интервју са Бекимом Исмаилијем, посредник и пројектни 

менаџер//ЦССП Берлински центар за интегративно посредовање 
100 Кроз посредовање како то закон признаје, посредовање у заједници и помирење и развојно усредсређени пројекти. 
101 Подржан од стране УСАИД-а; Интервју са Хасијем Абдулахом, стручњаком за медијацију//УСАИД  
102 Комисија за посредовање, Регистар посредника на Косову 2017 
103 Интервју са Вирџином Думницом, експертом за медијацију/Развојни програм Уједињених нација на Косову 

https://md.rks-gov.net/page.aspx?id=2,15,1093
https://md.rks-gov.net/page.aspx?id=2,15,1093


 
 

Последњу група посредника (претежно косовских Срба) из региона Митровице104 

обучавали су ЦССП и Центар за посредовање у Митровици током 2016. године, а лиценце 

Министарства правде добили су годину дана касније. Процес лиценцирања био је пропраћен 

значајним потешкоћама, јер њихове дипломе косовске институције нису првобитно 

признавале. Касније је ова препрека решена административним упутством коју је усвојила 

косовска влада, а ЦССП и Центар за посредовање у Митровици пружили подршку 

посредницима у процесу верификације њихових диплома. 

 

Такође, битно је поменути да и даље постоји шири проблем везан за учешће 

косовских невећинских заједница у посредовању. На пример, посредници косовских Срба из 

региона Митровице су једини чланови ове заједнице који раде у овој области.105 Ово 

сугерише да и даље се чланови ове заједнице који живе ван региона Митровице и даље 

суочавају са проблемом коришћења услуга посредника из сопствене заједнице и 

Коришћењем услуга посредовања на матерњем језику 

 

У 2017. години било је 189 регистрованих посредника,106 чију су обуку углавном 

подржали локални и међународни актери (ЦССП и Центар за посредовање у Митровици, ЕУ, 

УНДП, УСАИД и Партнери Косова) у сарадњи са Комисијом за посредовање. Комисија их је 

сертификовала и лиценцирало Министарство правде, а детаљи о овим посредницима су 

додати у регистар посредника107 пре него што су прослеђени центрима за посредовање и 

релевантним институцијама, као што су судови и тужилаштва. Међутим, регистар пружа 

само основне информације и не наводи националну припадност, пребивалиште или област 

специјалности.108 

 

Лиценцирани и регистровани посредници нису нужно стално укључени у предмете, а 

то се може приписати већем броју фактора који укључују смрт, повлачење или јавне 

функције које им не дозвољавају да се баве посредовањем, итд. Према регистру који одржава 

Комисија за посредовање, након 2017. нису лиценцирани нови посредници.109 Иако закон 

омогућава посредницима да пружају своје услуге широм Косова, већина их ради у својој 

матичној локацији или у близини свог 'регионалног' центра. Значајан број њих посредовање 

 
104 Углавном из најсевернијих општина на Косову. 
105  Центар за алтернативно решавање спорова (АДРЦ); Интервју са Линдитом Адеми, председавајућа Комисија за посредовање 

2013 - 2017; Интервју са Душаном Радаковићем, посредником и извршним директором НВО Центра за заступање демократске 
културе 
106  Комисија за посредовање, Регистар посредника на Косову 2017 
107  Министарство правде, Уредба о регистрацији медијатора 2011 
108 Везано за посредовање 
109 Комисија за посредовање, Регистар посредника на Косову 2017 



 
 

практикује као споредно занимање.110 Битно је поменути да су, посредници који су 

учествовали у овом истраживању,111 изнели да су постали посредници због посвећености 

промовисању мира и развоја у заједници и помагању спорним странкама да реше спорове, 

као и да стекну вештине које могу да им помогну на тржишту рада. Неки су такође 

споменули да су на њих утицали чланови њихових породица који су се бавили 

традиционалним посредовањем.112  

У јуну 2018. Тужилачки савет Косова донео је одлуку (бр. 268/2018) којом је разјаснио 

да више неће покривати основну накнаду у износу од 25 евра за услуге посредника који се 

баве посредовањем везаним за тужилаштво. Као резултат тога, терет плаћања накнада за 

посреднике пао је на странке. Ово је створило нову и нејасну ситуацију о начину на који би 

требало да функционишу аранжмани са плаћањем. Различити региони и посредници 

успостављају различите аранжмане и модалитете као одговор на тај развој догађаја 

(укључујући отварање индивидуалних бизниса113 или фискалних бројева),114 са намером да 

се ускладе са косовским законодавством о порезу који се односи на лични доходак.115 Након 

јуна 2018. године није постојао усаглашени оквир који се односио на плаћање накнаде 

посредника у посредовању везаном за тужилаштво. То је такође значило да су додатни 

терети, трошкови и одговорности постављени посредницима, који за своје услуге углавном 

добијају само скромну стандардну накнаду.   

Седам главних изазова је идентификовано везаних за развој и примену посредовања 

у периоду 2008-2018. Иако су неки били евидентирани у раној фази и затим превазиђени, 

други су остали и утицали на развој и спровођење посредовања током друге фазе. Изазови су 

следећи: 

 

 Институционализовано посредовање је нова и није широко позната пракса, па стога 

није било свеобухватног разумевања свих њених аспеката или карактеристика, што 

представља изазов у погледу израде и усвајања подзаконских аката.116 Поред тога, 

посредовање није приоритет за институционалне актере. То резултира тиме да се за 

његово спровођење и Комисију за посредовање одобрава мало или скоро уопште 

ресурса, што омета развој Комисије и могућност рада на целом Косову.117   

 
110 Радни састанци о посредовању организовани за потребе овог истраживања..   
111 Ангажовани за потребе овог истраживања.   
112 Радни састанци о посредовању организовани за потребе овог истраживања. 
113  Предложио Секретаријат одбора за посредовање за 2017. годину 
114 Или друго.   
115 Радни састанци о посредовању организовани за потребе овог истраживања. 
116 Интервју са Бекимом Исмаилијем, посредник и пројектни менаџер/ЦССП Берлински центар за интегративно посредовање; 

Интервју са Линдитом Адеми, председавајућом Одбора за бившу медијацију 2013 - 2017 
117 Интервју са Линдитом Адеми, председавајућом Комисија за посредовање 2013 - 2017 



 
 

 Институције на Косову не улажу довољно у посредовање, а то значи да је у великој 

мери зависно од спољних донатора, чија шира заједница није снажно заинтересована 

за улагање у ову област.118  

 Недовољни капацитети стварају спољне зависности, које су посебно изражене у 

регрутовању и обуци посредника119 и пружању услуга посредовања.  

 Чињеница да судије и тужиоци у неким регионима углавном нису упознати са 

посредовањем, подразумева да случајеве не упућују често на центре. Као резултат, 

мање је решених заосталих предмета, мање случајева који се покрећу у судским 

поступцима и неиспуњавање права (физичких и правних лица) на прописан поступак.   

 Грађани и странке у спору нису увек упознати са посредовањем, што резултира 

нижим степеном воље да уђу у процес посредовања.  

 Примена споразума о приватном/вансудском посредовању је двосмислена, а то 

обесхрабрује употребу посредовања у овим предметима.  

 Мали број посредовања значи да посредницима недостају прилике да развију своје 

вештине и искуство. 

 

Иако су неки изазови били присутни од успостављања и функционализације 

посредовања, једна испитаница (Линдита Адеми) каже да је један број изазова превазиђен 

сталним залагањем локалних и међународних партнера. Спољни актери који подржавају 

посредовање допринели су развоју супсидијарне правне инфраструктуре и такође су 

директно учествовали у запошљавању, обуци, сертификацији и лиценцирању посредника. 

Учешће Судског савета Косова и Тужилачког савета Косова у Комисији за посредовање 

омогућило им је и подстицање судија и тужилаца на коришћење посредовања као механизма 

за решавање спорова.120  

Догађаји и обуке усмерене на посредовање помогле су судијама и тужиоцима да стекну 

боље разумевање посредовања. Заједничке конференције, састанци и округли столови 

активно су укључили заинтересоване стране (представнике судова/тужилаштава, судије, 

полицију, тужиоце и друге актере из правног система) и пренели им користи од 

посредовања. То је помогло да се промене перцепције и успостави основа за будућа 

партнерства између центара за посредовање и судова/тужилаштава, што је резултирало 

повећање броја упућених предмета на центре. Посредници су развили искуства, а судије и 

тужиоци, као и центри су подигли ефикасност свог рада. Такође, кампање за подизање 

 
 
118 Интервју са Душаном Радаковићем, посредником и извршним директором НВО Ценар за заступање демократске културе 
119 Интервју са Линдитом Адеми, председавајућом Комисија за посредовање 2013 - 2017 
120 Ибид. 



 
 

свести јавности подстакле су и ширу јавност да се укључи и разуме поступак. Све то, 

резултирало је већим бројем предмета прослеђеним на посредовање.121  

Међутим, иако је посредовање на Косову показало јасне доказе о непрекидном 

напредовању и развоју, и даље је било доста изазова: недовољна институционална подршка, 

ослањање на спољне актере и нестабилност која је пратила122 , као и нејасноће око примене 

приватних вансудских споразума о посредовању итд. И у 2015. години, и Министарство 

правде, и локални и међународни актери покушали су да се изборе са овим и другим 

изазовима када су се обавезали да ће реформисати косовски Закон о посредовању.  

 

Преглед статистике посредовања  
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121 Интервјуи вођени са представницима Комисије за посредовање, ЦССП, УНДП, Партнери Косова 
122 До краја 2016. године затворена су три регионална центра које је подржао УСАИД, а посредовање у тим регионима одређено 

време је било доступно само у ограниченом обиму (Интервју са Хасије Абдулаху, стручњаком за посредовање/УСАИД). 
Средином 2017. године Судски савет Косова одговорио је на ову ситуацију и предстојећи нови Закон о посредовању, позивајући 
судове да доделе судско особље које ће се укључити у поступак „упућивања предмета“ и посредовање у вези са судом.; 
ЦССП/АДРЦ-МЦМ „Пракса посредовања у биснис сектору на Северу Косова“ (2016.) стр.5; Средином 2017. године, Тужилачки 
савет Косова позвао је тужилаштва да предузму сличне кораке. Затим је посредовање постало одговорност постојећег суда 
и/или тужилаштва и они су преузели одговорност за његову администрацију. То се углавном примењивало у регионима без 
активних центара за посредовање. Може се тврдити да је овакав развој додатно утицао на приватно/вансудско посредовање. У 
2018. години затворена су три центра за посредовање подржана од стране УНДП (Интервју са Вирџином Думницом, експертом 
за медијацију/Развојни програм Уједињених нација на Косову). Центар за алтернативно решавање  спорова у Митровици - 
Центар за медијацију у Митровици једини је који је наставио са радом.  
123 Министарство правде прикупило је статистику за све регионе осим за Митровицу. Министарство не поседује статистике за 

2016. за три региона. Статистика региона Митровице  је из АДРЦ - МЦМ.. 
124 2012 – 2018 (изузимајући 2016.) 
125 2012 – 2018 (изузимајући 2016.) 
126 2012 – 2018  
127 2013 - 2018 
128 2012 - 2018 
129 2012/13 – 2018 (изузимајући 2016.) 
130 2014 – 2018  



 
 

Савремено посредовање на Косову Трећа фаза

Дана 23. јула 2018. Скупштина Косова усвојила је нови Закон о посредовању (бр. 06/Л 

–009) који је ступио на снагу мање од два месеца касније. Од овог тренутка надаље, 

посредовањем се примарно управља у складу са:  

 

 Законом бр. 06/Л -009 о посредовању131 

 Законик о кривичном поступку бр. 04/Л-123 132 

 Законик о правди малолетника бр. 06/Л –006 133 

 Сет подзаконских аката издатих од стране Судског савета Косова, Тужилачког савета 

Косова и Министарства правде. 

 

Изазови и недостаци у првом закону о посредовању и његовој имплементацији на Косову 

указали су на потребу даљих промена. Европска унија (ЕУ) такође је препоручила јачање 

посредовања на Косову, а промена или израда новог закона сматрана је једним од начина 

како се то може постићи.134 Министарство правде преузело је водећу улогу у изради 

програма реформи, који је почео попримати облик 2015. Бесим Келменди примећује да су 

Комисија за посредовање, посредници и они који подржавају посредовање информисали 

Министарство правде о проблемима, који су тада започели процесе везане за израду новог 

закона.135 Процес израде нацрта водило је Министарство, а подржали су га представници 

локалних и међународних партнера.136 Међу учесницима је дошло до неслагања, понајвише 

око примене посредовања на случајевима породичног насиља.137 Нацрт закона о 

посредовању одобрен је 2017.138 и закон који се заснива на законодавству о посредовању у 

Албанији, Аустрији, Хрватској и донекле Словенији,139 је усвојен у јулу 2018.  

 

 
131 Закон бр.06/Л– 009 o посредовању 2018 
132 Законик о кривичном поступку Бр. 04/Л-123, члан 232 
133 Законик о правди малолетника. 06/LЛ–006 2018, чланови 9-11 
134 Интервју са Хасијем Абдулахом, стручњаком за медијацију/УСАИД 
135 Интервју с Бесимом Келмендијем, државним тужиоцем/стручњаком за посредовање 
136 Представници ЦССП-а, укључујући АДРЦ - МЦМ, Канцеларија ЕУ на Косову, Комисија за посредовање, Правна канцеларија 

премијера, заједница посредника, УНДП и УСАИД; Интервју са Хасијем Абдулахуом, стручњаком за медијацију/УСАИД 
137 Интервјуи спроведени за потребе овог истраживањаа. 
138 Влада Косова, план закона о посредовању 2017; Доступно на: https://kryeministri-ks.net/wp-

content/uploads/docs/PROJEKTLIGJI__P%C3%8BR_ND%C3%8BRMJET%C3%8BSIM.pdf  
139 Интервју с Бесимом Келмендијем, државним тужиоцем//стручњаком за посредовање 

https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/PROJEKTLIGJI__P%C3%8BR_ND%C3%8BRMJET%C3%8BSIM.pdf
https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/PROJEKTLIGJI__P%C3%8BR_ND%C3%8BRMJET%C3%8BSIM.pdf


 
 

Посредовање у закону

Нови закон дефинише посредовање као ''вансудски поступак за решавање спорова и 

спорова између субјеката у праву'', а дефиниција је у складу са претходним законом .140 Члан 

1. утврђује да је она у складу са Директивом 2008/52/ЕЦ Европског парламента и Савета о 

одређеним аспектима посредовања у грађанским и трговачким стварима. Закон задржава 

бројне аспекте и поступке свог претходника и уводи друге измене. Главне промене које 

уводи су:  

 

Члан 2. проширује примену посредовања у кривичном праву.  

Док је претходни закон дозвољавао да се посредовање примењује само на случајеве у 

којима је казна била алтернативна (новчана казна или затворска казна до 3 године), сада 

проширује опсег и примењује се на случајеве где је казна потенцијално кумулативна (казна 

и новчаном казном и затворском казном до 3 године).141 То значи да се посредовање сада 

потенцијално односи на око 200 кривичних дела,142 иако разматрање јавног интереса и 

друга ограничења могу смањити овај број.143  

Члан 2. новог закона такође предвиђа да се посредовање не може примењивати на 

случајеве породичног насиља. Бесим Келменди каже да се с тим није у потпуности сложио и 

тврди да би све стране требале имати једнако право на тражење посредовања. Такође 

напомиње да нови закон у почетку подржава право на посредовање, а затим га повлачи (у 

случајевима породичног насиља). Он примећује да посредовање треба да буде доступна 

свима, без обзира на њихов статус, и додаје да ако је доступно онима који малтретирају и 

нападају друге или краду од њих, исто би требало да се односи и на оне у породичним 

односима који су можда имали изолована неслагања. По понављању, ову могућност 

законодавство никако не дозвољава.144 Хасие Абдулаху износи супротан аргумент. Она 

примећује да је насиље у породици распрострањено на Косову и додаје да ако се такви 

случајеви пренесу на посредовање, може се десити да се права и интереси жртве не одразе 

на исход. Она примећује: '' Насиље у породици је сложен однос, а могуће је и да се 

неизговорени или потцењени поступци који су део образаца насиља могу занемарити и 

 
140 Законодавац изражава посредовање у нешто другачијим цртама од претходног закона; међутим, у свим осталим аспектима 

остаје потпуно веран дефиницији свог претходника. 
141 Ово се не примењује ако је посебним законом утврђена искључива одговорност суда, тужилаштва или другог надлежног 

тела. 
142  М Краснићи, „Неколико карактеристика посредовања у кривичном пољу у Републици Косово“ (2019) СЦхМЦФРК 190, стр. 

192; Доступно на: https://www3.mruni.eu/ojs/international-comparative-jurisprudence/article/view/5219/4621 
143 Потребно је узети у обзир бројне факторе пре него што се кривична пријава//дело пребаци на посредовање, укључујући 

околности дела, личност починиоца (укључујући претходну кривичну историју), степен кривичне одговорности починиоца и 
врсту и природа чина; М Краснићи, „Неколико карактеристика посредовања у кривичном пољу у Републици Косово“ (2019) 
СЦхМЦФРК 190, стр. 193 
144 Интервју с Бесимом Келмендијем, државним тужиоцем//стручњаком за посредовање 

https://www3.mruni.eu/ojs/international-comparative-jurisprudence/article/view/5219/4621


 
 

тешко је применити посредовање и успоставити равнотежу ако је једна страна застрашена и 

оклева да потврди свој став сматрајући да се стране враћају на своје претходно стање након 

посредовања ''.145  

 

Нови закон уводи ''обавезно посредовање''. 

Чланови 3. и 9. уводе нови додатак који се зове „обавезно посредовање“, које 

поставља захтеве надлежном судији да проследи спорове/случајеве на посредовању и 

странкама да покушају посредовање. Овај облик поступка односи се на спорове/случајеве 

који се односе на породичне односе (попут: алиментације, издржавање деце, старатељства, 

права посете и поделе брачне имовине) и спорове око имовине у вези са правима и 

обавезама који произлазе из права служности и надокнада у експропријацији имовине.146 

Стране нису у обавези да уђу у процес посредовања или да постигну споразум о 

посредовању; међутим, они су дужни да испробају посредовање и сретну се са посредником у 

року од 30 дана, а судија обавезује странке да испробају посредовање.147 Ако договор о 

уласку у поступак посредовања није постигнут, писмени докази морају бити достављени 

суду; странке онда могу покренути случај пред судом или користити арбитражни 

поступак.148  

 

Нови закон интегрише услуге посредовања у судовима и тужилаштвима. 

Законодавац је настојао да посредовање учини одрживим интегришући га у рад 

судова и тужилаштва. Члан 3. Закона односи се на службенике за посредовање149 и радно 

подручје.150 Овим одредбама се успоставља оквир који посредовање ставља у судове и 

тужилаштва и обавезује их на пружање услуга посредовања. Ово је једна од кључних 

промена у закону која омогућава претпостављање или наставак рада центара за 

посредовање.  

Законодавац међутим предвиђа да се може појавити низ изазова. Најважнија је 

чињеница да посредовање укључује координацију са посредницима и странкама, 

комуникацију о поступку упућивања предмета (са судијама/тужиоцима), вођење предмета, 

уређивање и заказивање сесија посредовања, месечно извештавање и низ 

административних и логистичких задатака који представљају огромно радно оптерећење 

 
145 Интервју са Хасије Абдулаху, стручњаком за медијацију//УСАИД 
146 Закон бр. 06/Л –009 o посредовање 2018, члан 9  
147 Ибид. члан 9 
148 Ибид. члан 9 
149  Суд//тужилаштво које управља „поступком упућивања предмета“ и организује поступак посредовања у вези са 

судом//тужилаштвом..    
150  Канцеларија или погодно окружење које се налази у оквиру суда или тужилаштва где ће се одржавати поступак и сесије за 

посредовање. Релевантни подзаконски акти такође омогућавају да се поступак примењује изван суда//тужилаштва и у 
одговарајућим условима. 



 
 

које би могло угрозити временску ефикасност и квалитет посредовања; веома важне, и 

различите карактеристике механизма. Стога, може бити изазов да један службеник за 

посредовање (како је предвиђено) преузме одговорност за све горе наведене задатке и 

активности. Посредник Небојша Ђокић такође примећује да у мултиетничким регионима 

попут Митровице, именовање једног службеника за посредовање може бити недовољно јер 

ће он бити косовски Албанац или Србин. То му може отежати комуникацију са странкама и 

посредницима из друге заједнице (или обрнуто), као и за управљање читавим процесом.151   

Но, нови закон не ограничава број службеника и то бар повећава изгледе да на крају може 

бити именовано више службеника у складу са радним оптерећењем и потребама. Али 

посредовање није приоритет за институције од њеног оснивања, тако да не чврсто уверење 

за претпоставку да ће се то сигурно догодити.  

 

Нови закон појашњава примену приватног/вансудског посредовања.  

Нови закон примећује јасно побољшање приватног/вансудског посредовања. Док 

његов претходник није био јасан у његовом спровођењу, нови закон улаже јасна извршна 

овлашћења у приватно/вансудско посредовање. Члан 15. утврђује да приватно/вансудско 

посредовање садржи клаузулу о ваљаности и извршењу и да, у складу са Законом о 

извршном поступку, има моћ извршног документа. Очекује се да ће овај развој повећати 

употребу приватног или вансудског посредовања, а такође се очекује да ће то смањити 

притисак на судове и тужилаштва.152  

 

Нови закон продужава временски оквир поступка посредовања.  

Нови закон задржава стандардни 90-дневни поступак посредовања, међутим 

омогућава и продужење за додатних 30 дана, мада је то подложно договору страна, 

посредника и судије/тужиоца (у предметима који долазе од суда или тужилаштва). У 

приватном/вансудском посредовању, странке и посредник могу потписати споразум којим 

се дозвољава продужење поступка посредовања. У оба случаја (судско/тужилачко и 

приватно/вансудско посредовање) она неће наступити ако произведе правне последице 

попут губитка права или стицања права од стране једне стране током времена.153  

 

 

 

 
151 Интервју са посредником Небојшом Ђокићем 
152 Б Келменди , 'Правна анализа' (2018) АЛ 1, стр.1; Доступно на: https://prokuroria-

rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Raporte/Analiza%20ligjore%20p%C3%ABr%20nd%C3%ABrmjet%
C3%ABsim.pdf    
153 Закон бр. 06/Л –009 o посредовању 2018, члан 16 

https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Raporte/Analiza%20ligjore%20p%C3%ABr%20nd%C3%ABrmjet%C3%ABsim.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Raporte/Analiza%20ligjore%20p%C3%ABr%20nd%C3%ABrmjet%C3%ABsim.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Raporte/Analiza%20ligjore%20p%C3%ABr%20nd%C3%ABrmjet%C3%ABsim.pdf


 
 

Нови закон омогућава да се технологија користи у сврхе посредовања.  

Члан 11. Закона такође дозвољава да се технологија користи у сврхе посредовања, и 

то помаже онима који подлежу потенцијалним ограничењима кретања или који су лоцирани 

ван Косова. Ипак, нејасно је да ли се то односи на сесије посредовања или целу процедуру. 

Постоје и практична питања - поступак започиње тек након што странке дају свој усмени и 

писмени договор и можда ће им бити тешко да то обезбеде, посебно ако су у то време у 

иностранству. Учесници у радним састанцима организованим за потребе овог истраживања 

и један од испитаника154 се слаже да ова пракса тек треба да буде потпуно разјашњена. 

Законодавац напомиње да је веома важно да релевантне институције дају јасна упутства о 

овој новој пракси, јер ће то помоћи да се избегну недоследности у примени и такође ће се 

смањити вероватноћа да исход постане извор спора.   

 

Дана 30. априла 2020. године, Судски савет Косова донео је одлуку и дозволио 

употребу платформе и линка за поступак посредовања у судском предмету путем интернета, 

иако је то подложно договору странака и посредника.155 Овај корак је учињен као 

олакшавајућа мера усред избијања КОВИД-19, а намењен је олакшању комуникације и 

одржавању сесија посредовања током овог периода и надаље.156 

 

Новим Законом предвиђено је оснивање Коморе посредника.  

Комисија за посредовање престала је с радом пре него што је нови закон ступио на 

снагу,157 а Министарство правде је сада одговорно за прилагођавање на политичке прилике 

и за промоцију посредовања.158 Дивизија за слободне професије при Министарству правде 

надгледа законитост у раду посредника159 и прикупља статистику о посредовању.  

 

Новим законом су утврђене и одредбе које се односе на Комору посредника који ће 

бити независно правно лице160 које има за циљ да окупи посреднике у једну мрежу , штити 

њихове интересе, помогне приватно/вансудско посредовање и промовише свеобухватни 

развој посредника и посредовања. Члан 21. предвиђа да се Комора формира на основу 

статута који је усвојила Генерална скупштина посредника, а потом га одобрава 

 
154 Бесим Келменди, државни тужилац/стручњак за посредовање 
155 Судски савет Косова, Одлука бр. 82/2020 (2020) 
156 Интервју са Хасије Абдулаху, стручњаком за медијацију//УСАИД 
157  Интервју са Бекимом Исмаилијем, посредник и пројектни менаџер/ЦССП Берлински центар за интегративно посредовање 
158 Закон бр. 06/Л –009 o посредовању 2018, члан 20 
159 Дивизија за надгледање легалности у раду слободних професија (укључујући и посреднике); Министарство правде, 

'Одељење за слободне професије ( md.rks-gov.net) <https://md.rks-gov.net/page.aspx?id=2,27> приступљено Мај 25, 2020 
160 Закон бр. 06/Л –009 o посредовању 2018, члан 21 

https://md.rks-gov.net/page.aspx?id=2,27


 
 

Министарство правде. Комора је основана 2. новембра 2019. године,161 а њени главни органи 

су: Генерална скупштина посредника коју чине сви лиценцирани посредници;162 одбор Коморе 

састављен је од седам посредника који представљају сваки од седам косовских региона; и 

председник Коморе. 

 

 У једном од интервјуа, посредник Небојша Ђокић запажа да је процес кроз који је 

Комора основана био превише исполитизован („Остаје утисак да је гласање о органима и 

представљање у тим органима  изабрано на основу страначке припадности“). Такође 

изражава скептицизам у погледу могућности Коморе да подржи будући развој 

посредовања163  

 

Очекује се да ће Комора првенствено бити подржана обавезним доприносима својих 

чланова. Нису сви посредници активни и стога је отворено питање хоће ли Комора постићи 

да одржи своје чланство с обзиром на потенцијалне потребе за инфраструктурним и 

људским капацитетима за организовање рада и администрацију Коморе.164  

 

Чланом 21. Закона утврђено је да Комора и њени акти морају бити одобрени од 

стране Министарства правде, али то се још није догодило.165  

 

За обуку нових медијатора одговорно је Министарство правде, које је надлежни орган 

задужен за обуку, сертификовање166 и лиценцирање посредника. Услови за кандидате да 

постану посредници су слични претходном законодавству.  

 

Нови закон обавезује издавање подзаконских аката.  

Нови закон о посредовању обавезује припрему и усвајање подзаконских аката који ће 

усмеравати његово даље спровођење. 

 

Члан 8. обавезује Судски савет Косова да донесе подзаконски акт којим дефинише 

упућивање судских случајева на посредовање и посредовање повезано са судом. Дана 8. маја 

2019. године ССК је донео одговарајућу уредбу која такође укључује образац споразума о 

 
161 Коха.нет, „Успостављена је Комора посредника, а најлакше решење за спор између грађана је посредовање“ (коха.нет 2019) 

<https://www.koha.net/arberi/192010/themelohet-oda-e-ndermjetesuesve-synohet-zgjidhje-me-e-lehte-e-kontesteve-mes-
qytetareve/> приступљено Мај 20, 2020 
162 Статут Коморе посредника утврђује да сви косовски посредници који имају активну дозволу морају бити чланови Коморе. 
163 Интервју са медијатором Небојшом Ђокићем  
164 Интервју са Хасијем Авдулахијем, стручњаком за медијацију/УСАИД 
165  Радни састанци о посредовању организовани за потребе овог истраживања. 
166  Претходни закон је првенствено доделио ову одговорност (за обуку и потврђивање) Комисији за посредовање.  

https://www.koha.net/arberi/192010/themelohet-oda-e-ndermjetesuesve-synohet-zgjidhje-me-e-lehte-e-kontesteve-mes-qytetareve/
https://www.koha.net/arberi/192010/themelohet-oda-e-ndermjetesuesve-synohet-zgjidhje-me-e-lehte-e-kontesteve-mes-qytetareve/


 
 

посредовању.167 Уредба је у функцији новог закона и садржи адекватне одредбе о упућивању 

судских случајева на посредовање и вођење посредовања повезаног са судом. Међутим, 

његову корисност подрива чињеница да у великој мери понавља одредбе новог закона; то не 

би требало да буде правило, јер подзаконски акти имају за циљ да пруже неопходне детаље 

који разјашњавају спровођење и, по дефиницији, не подразумевају понављање чланове 

закона.168    

 

Исти члан обавезује Тужилачки савет Косова да припреми и усвоји подзаконски акт 

који се односи на упућивање предмета тужилаштва на посредовање и посредовање у вези са 

тужилаштвом, а ова уредба донесена је 3. јуна 2019.169 На сличан начин као у ССК уредби, 

односи се на релевантне детаље о упућивању тужилаштва и управљању посредовањем 

повезаним са тужилаштвом и, такође заједнички са уредбом ССК-а, понавља низ елемената 

који су већ присутни у примарном законодавству (Закон о посредовању и Законик о 

кривичном поступку).170 Поглавље 3. ове уредбе се такође односи на упућивање поступка 

посредовања код малолетника.  

Док су исти циљеви претходних прописа дефинисали поступак и упућивање 

предмета од судова/тужилаштва на центре за посредовање, тренутни прописи дефинишу 

поступак и упућивање предмета од стране суда/тужилаштва у Канцеларије за посредовање 

унутар ових институције. 

  

Члан 8. новог закона такође обавезује Министарство правде да донесе подзаконски 

акт којим ће дефинисати приватно/вансудско посредовање. Овај акт још није донесен. 

Представници Министарства правде објаснили су да акт тренутно чека потписивање 

министра и да је то све што они тренутно знају.171 Скоро 20 месеци након што је нови закон 

ступио на снагу, још увек недостаје та кључна уредба. Примена приватног/вансудског 

посредовања је стога још увек двосмислена - иако нови закон јасно идентификује механизме 

и поступке посредовања у вези са судом и тужилаштвом, не објашњава довољно, нарочито 

приватно/вансудско посредовање. поступак, администрацију и извештавање.172  

 

 
167 Судски савет Косова, Уредба бр.04/2019 за поступак посредовања у судским предметима 2019 
168 Г Шале/Правни институт Косова, 'Напредак и регресија Савета' (2019) ПРК2, стр. 12 
169    Тужилачки савет Косова, Уредба бр.04//2019 о поступку посредовања у предметима тужилаштва 2019 
170 Г Шале/Правни институт Косова, 'Напредак и регресија Савета' (2019) ПРК2, стр. 33 
171  Радни састанци о посредовању организовани за потребе овог истраживања. 
172  Треба имати на уму да у периоду 2008-2018 подзаконски акти који су регулисали приватно/вансудско посредовање нису 

били регулисани законодавством 
 



 
 

Подзаконски акт који се односи на накнаде посредника представља сличну нејасноћу. 

Из Министарства правде наводе да, заједно са поменутим подзаконским актом, овај акт тек 

треба да потпише надлежни министар. Новим законом је утврђено да ће нова накнада за 

услуге посредника бити изједначена или ће бити приближна накнадама за услуге других 

слободних професија.173 У недостатку одговарајућег подзаконског акта, основна накнада од 

25 еура из претходне административне директиве се и даље примењује. 

 

Све док супсидијарно законодавство остане непотпуно, посредовање неће остварити 

свој пуни потенцијал и и све користи од посредовања неће бити доступне.  

 

Иако Министарство правде још није усвојило горенаведене подзаконске акте, оно је 

донело оне који се односе на члан 27. новог закона.174 Ови подзаконски акти (укупно 5) 

потписани су 27. новембра 2019., отприлике 7 месеци након периода предвиђеног новим 

законом.175 Ова закашњења и недостатак других подзаконских аката указују на недовољно 

институционално ангажовање и/или приоритизацију посредовања. Иако су реформе 

оправдаване и предузете на основу јачања посредовања, то се неће десити на свеобухватан 

начин ако институције превиде основне предуслове, попут доношења подзаконских аката. 

Иако су политичка нестабилност и промене у влади навођени као разлог овог одуговлачења, 

треба имати на уму да је заправо Министарство правде ступило у реформу посредовања. У 

истој мери, такође треба подсетити да израда подзаконских аката није била транспарентна и 

инклузивна. Искуства АДРЦ-а то потврђују, чији покушаји да се укључе и допринесу процесу 

израде закона нису наишли на адекватан одговор с друге стране. 

 
 

Посредовање прем Законику о правди малолетника бр Л

14. септембра 2018. године усвојен је нови Законик о правди малолетника(бр. 06/Л –

006). Поглавље 2. односи се на посредовање, а чланови 9., 10. и 11. регулишу поступак 

посредовања за малолетнике, а такође и избор посредника.177 Члан 9. јасно предвиђа да 

 
173 Закон бр. 06/Л –009 о посредовању 2018, члан 19. 
174 Ови подзаконски акти односе се на 1. Обуку и сертификацију медијатора; 2. Лиценцирање посредника; 3. Надзор, 

одговорност и дисциплински поступак посредника; 4. Регистар посредника; 5. Кодекс понашања посредника.  
175 „Шест (6) месеци након што овај закон ступи на снагу, Министарство правде ће донети подзаконске акте ...“ 
176 Законик правде о малолетницима бр. 06//Л-006 2018.; Кодекс регулише поступање против малолетника као лица које чини 

кривично дело, деца која су укључена и малолетници као учесници у поступку, органа који спроводе кривични поступак и 
извршавају мере и казне против малолетног преступника, као и заштиту малолетника и деце. који су жртве и оштећени 
кривичним делом. 
177 Законик правде о малоетницима бр. 06//Л –006 2018. 



 
 

државни тужилац за малолетнике може предложити посредовање ако сматра да је то 

примерено, мада прво мора узети у обзир бројне факторе.178  

 

Једна од главних промена претходног Законика179 у вези са посредовањем је да је 

именовање посредника сада препуштено странкама.180 Ако се они не могу договорити, 

посредника/е именује државни тужилац за малолетнике.181 Док су претходни Законик и 

тренутни Закон о посредовању одредили/ рок од 90 дана за поступак посредовања, нови 

Законик предвиђа да поступак посредовања за малолетнике не сме да траје дуже од 30 

дана.182  

 

Посредник који намерава да посредује у случајевима који укључују малолетнике мора 

да испуњава додатне критеријуме. Морају имати најмање пет година искуства у раду са 

малолетницима; да им није забрањено обављање професије или дужности; нису кажњени за 

кривично дело које указује на недостатак способности за ту улогу; и поседују потврду издату 

од надлежног тела која потврђује да су завршили обуку за посреднике у малолетничким 

случајевима.183 

Посредовање у пракси

Од септембра 2018. године посредовање на Косову примењује се на основу новог 

закона бр. 06/Л –009 о посредовању. Учесници у активностима овог прегледа и истраживања 

истичу бројне изазове и потешкоће које подривају потпуну операционализацију и 

ефикасност новог закона. 

 

Обавезно посредовање још увек чека на одговарајући ниво примене од стране 

судија основних судова на Косову. Бесим Келменди напомиње да је то један од аспеката 

закона који се тренутно не примењује на адекватном нивоу. Овај облик посредовања уведен 

је како би се убрзала примена поступка на грађанским предметима, очекујући да ће то 

смањити број таквих случајева. Међутим, судије које доносе пресуде још увек нису почеле у 

 
178 Укључујући природу кривичног дела; околности кривичног дела; прошлост малолетника; могућност нормализације односа 

малолетника и оштећене стране; могућност да малолетник буде рехабилитован и поново интегрисан у друштво; могућност да 
штета оштећене може бити смањена.  
179 Законик правде о малоетницима  03/Л-193 2010 
180 Малолетник и оштећени. 
181 Законик правде о малоетницима бр. 06//Л –006 2018, члан 9 
182 Ибид. Члан 9. 
183 Б Келменди, „Правна анализа“ (2018) АЛ 1, стр. 5-6; Доступно на:: : https://prokuroria-

rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Raporte/Analiza%20ligjore%20p%C3%ABr%20nd%C3%ABrmjet%
C3%ABsim.pdf 

https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Raporte/Analiza%20ligjore%20p%C3%ABr%20nd%C3%ABrmjet%C3%ABsim.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Raporte/Analiza%20ligjore%20p%C3%ABr%20nd%C3%ABrmjet%C3%ABsim.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Raporte/Analiza%20ligjore%20p%C3%ABr%20nd%C3%ABrmjet%C3%ABsim.pdf


 
 

потпуности да поштују ове обавезне одредбе које се односе на посредовање. На основу 

искуства АДРЦ-а, може се констатовати да су уопштено предмети који су наведени као они 

на које се мора применити одредба обавезног посредовања били мање заступљени у раду 

Центра за посредовања у Митровици него кривични случајеви. То се може приписати 

чињеници да судије у грађанским предметима традиционално мање случајева упућују на 

посредовање и и даље имају резерве према посредовању као процесу. Учесници на радним 

састанцима организованим за потребе овог истраживања, разлоге за мањак грађанских 

спорова у посредовању углавном приписују сложености предмета и примећују да је у 

одређеним грађанским предметима тешко закључити поступак посредовања у његовом 

временском оквиру од 90 дана. Поред овог разлога за слабију примену посредовања у 

парничним предметима, што се тиче примене одредби о обавезном посредовању, они наводе 

да на то могу да утичу и други фактори.184   

 

Интервјуи и састанци спроведени за потребе овог прегледа и истраживања откривају 

да интеграција посредовања у судовима и тужилаштвима тек треба да буде адекватно 

постигнута и да није у потпуности у складу са новим законодавством. Ово последње јасно 

подразумева следеће:  

 

1. Именовање службеника за посредовање у суду/тужилаштву који ће бити задужен за 

примање наведених предмета, вођење поступка, подношења захтева и уређивање 

поступака посредовања у вези са судом/тужилаштвом. 

2. Уређење и формирање канцеларија у оквиру суда/тужилаштва које ће се користити 

за рад службеника и администрације за посредовање, одржавање сесија и поступка 

посредовања у вези са судом/тужилаштвом.  

 

Међутим, основни судови и тужилаштва још увек нису удовољили тим захтевима на 

одговарајући начин у пракси.  

 

Седам основних судова на Косову тренутно имају службенике за посредовање у називу. 

Међутим, са изузетком Основног суда у Приштини,185 службеници за посредовање на другим 

судовима су у ствари службеници који има је посредовање споредна дужност која је 

подређена примарним улогама и задацима.186 Основни суд у Митровици доделио је улоге и 

 
184 Радни састанци организовани за потребе овог истраживања. 
185 Основни суд у Приштини има службенике за посредовање чији је основни задатак посредовање.  
186 На основу разговора и комуникације са додељеним службеницима за посредовање у шест Основних судова. 



 
 

задатке који се односе на посредовање двома својим службеницима, који већ имају своје 

основне одговорности.  

 

Што се тиче одвојених Канцеларија за посредовање, само Основни суд у Приштини и 

Основни суд у Гњилану имају довољно простора за посредовање (2 простора: 1 за 

службеника за посредовање и административне активности и посебан простор за вођење 

сесија и поступака посредовања). Основни судови у Урошевцу и Митровици187 имају један 

простор унутар суда који је намењен посредовању, док Основни суд у Призрену, Пећи и 

Ђаковици нема простора намењених искључиво за посредовање.188  

 

Хасие Абдулаху потврђује да нису сви основни судови успели да обезбеде довољну 

инфраструктуру за интеграцију и пружање услуга посредовања. Она примећује да је један од 

кључних разлога недостатак слободног простора унутар судова намењених посредовању.189  

 

Судски савет Косова тек треба да покрене процес и додели ресурсе за позиције 

службеника за посредовање чија ће главна одговорност бити процес преусмеравања 

случајева на посредовање и вођење посредовања повезаног са судом.190 Иако се ова 

институција обавезала да ће радити на том питању (створити услове за именовање 

службеника за посредовање), конкретне мере нису предузете.191 

 

Ситуација код основних тужилаштава је позитивнија јер су њих 5 (у Призрену, Ђаковици, 

Гњилану, Пећи и Митровици) доделила посредовање једном службенику, који је задужен 

само за ту одговорност, а основно тужилаштво у Приштини тренутно има два службеника за 

посредовање.192 С друге стране, основно тужилаштво у Урошевцу има једну особу која се 

бави посредовањем поред других примарних задатака и улога.193  

 

Што се тиче функционалних просторија, основна тужилаштва у Приштини и Пећи  су 

једина која имају потребну инфраструктуру за посредовање. Ова два тужилаштва 

успоставила су по два радна простора за посредовање – један који користе службеници за 

посредовање (за упућивање и управљање предметима и друге повезане активности) и једна 

 
187 Основни суд у Митровици доделио је једну просторију за посредовање и то само у згради суда у Северној Митровици, што 

поступак чини мање приступачним за оне из Јужне Митровице, Вучитрна и Србице.  
188 Ибид.  
189 Интервју са Хасије Абдулаху, стручњаком за посредовање/УСАИД 
190 Интервју са Вирџином Думницом, стручњаком за посредовање/УНДП 
191 Ибид.  
192 На основу разговора и комуникације са додељеним службеницима за посредовање у шест Основних тужилаштва. 
193 На основу разговора и комуникације са додељеним службеницима за посредовање у шест Основних тужилаштва. 



 
 

канцеларија за одржавање сесија и поступака посредовања. Преостала основна тужилаштва 

су доделиле само један простор за посредовање у коме се одвијају и управљање предметима 

и остале активности у посредовању с једне стране, као и сесије и поступци посредовања с 

друге стране.194  

 

Имајући у виду да службеници за посредовање још увек постављени у већини основних 

судова и тужилаштава, буџет Тужилачког савета Косова за 2020. годину укључује седам 

службеника за посредовање, који су такође приказани у његовом институционалном 

органограму, за разлику од Судског савета Косова.195 

 

Да би интеграција посредовања унутар судова и тужилаштва била комплетна, потребно 

је пружити ефикасне и квалитетне услуге посредовања у случајевима суда/тужилаштва, а да 

би се то десило мора бити именован најмање један службеник за посредовање чије би једино 

задужење било везано за посредовање као и два посебна простора (један за управљање 

наведеним предметима и повезаним активностима и један за сесије и поступке 

посредовања).. Вирџина Думница, једна од испитаница, ова питања повезује са чињеницом 

да правосудни систем није био довољно спреман да преузме одговорности за посредовање.  

 

Релевантна уредба Судског савета Косова која дефинише прослеђивање предмета на 

посредовање и посредовање у вези са судом196 такође се односи и на информативне 

материјале о посредовању који ће бити доступни странкама које приступају судовима. 

Међутим, кроз интервјуе са службеницима за посредовање унутар судова откривају да само 

два Основна суда (у Митровици и Урошевцу) поседују такве материјале, док Основни суд у 

Приштини, ипак, нема у довољној количини.  

 

Бесим Келменди се слаже да се ситуација у вези с тим мора побољшати и да се судови и 

тужилаштва морају потрудити да посредовање не буде занемарено. Келменди примећује да 

је низ судова и тужилаштава доделио одговорности и активности везане за посредовање 

професионалним или правним сарадницима или другим члановима особља и напомиње да је 

ту потребно побољшање. Такође, додаје да је лично ангажован на унапређењу посредовања 

и стварању предуслова за потпуно функционалне услуге посредовања.197  

 

 
194 Ибид. 
195 Интервју са Вирџином Думницом, стручњаком за посредовање//УНДП 
196 Судски савет Косова, Уредба бр. 04/2019 за поступак посредовања у судским предметима 2019., члан 4 
197 Интервју са Бесимом Келмендијем, државни тужилац/стручњак за посредовање 



 
 

Неки од учесника радних сесија које су организоване за потребе овог истраживања, виде 

аспект новог закона који се односи на интеграцију посредовања у судове и тужилаштво као 

позитиван корак који ће смањити ослањање на спољно финансирање и повећати број  

случајева судова/тужилаштва прослеђених на посредовање. Међутим, они такође признају 

да то може негативно утицати на принцип слободне воље, јер је атмосфера у суду уз 

присуство полиције различита од атмосфере у центрима за посредовање.Имајући у виду ту 

промену, странке могу имати осећај притиска да се по сваку цену укључе у процес 

посредовања, што се коси с принципом слободне воље.198  

 

Друго питање су недостајући подзаконски акти који регулишу администрацију и 

поступак приватног/вансудског посредовања и накнада за посреднике. Оба треба да 

потпише министар правде пре него што ступе на снагу.  

 

Недостатак подзаконског акта о приватном/вансудском посредовању омета развој овог 

облика механизма и отежава поступак јер се, изузев региона Митровице, где је АДРЦ - 

Центар за посредовање у Митровици био активан, није било и нема механизама који би 

омогућили свеобухватан приступ овом облику посредовања и потом извештавали 

Министарству правде. Постојеће одсуство релевантних подзаконских аката је препрека која 

ограничава доступност и потенцијале приватног/вансудског посредовања.  

 

С друге стране, одсуство подзаконског акта који регулише накнаду за посреднике и 

процедуру плаћања накнаде је такође проблематично јер су након одлуке Тужилачког 

савета Косова 2018. године (стр. 19: да се прекине са плаћањем накнаде посредника/услуга 

за случајеве из тужилаштва) успостављене различите процедуре широм Косова, што има за 

последицу да тренутно не постоји усаглашена пракса или модалитет. Неке од „иновација“ 

или модалитета обухватале су отварање индивидуалних бизниса199 или подношење захтева 

за фискални број код Пореске администрације Косова како би се удовољило косовском 

законодавству о порезу на лични доходак.. Аранжмани по одлуци ТСК-а такође су 

проузроковали додатна оптерећења и трошкове за посреднике. Као резултат тога, један број 

њих је прекинуо с посредовањем због неисплативости да наставе да се баве тим позивом. У 

неколико случајева, АДРЦ је примио жалбе посредника из региона Митровице који су 

изјавили да минимални годишњи трошкови за одржавање индивидуалног бизниса прелазе 

600 еура, што значи да посредници морају да заврше најмање 24 случаја годишње да би 

покрили трошкове одржавања индивидуалног бизниса. То даје додатну хитност доношења 

 
198 Радни састанци за посредовање у посредовању, организованим за потребе овог истраживања.  
199 Предложио Секретаријат Комисије за посредовање 2017. 



 
 

подзаконског акта који ће се уједначено и адекватно регулисати ову област. Судски савет 

Косова је такође у 2019. години донео сличну одлуку као и Тужилачки савет Косова и укинуо 

плаћање трошкова посредника за њихове услуге у посредовању повезаним са судом.  

 

Основана је Комора посредника. Међутим, његово успостављање и акти морају бити 

одобрени од стране Министарства правде, а то се још није догодило. Ипак, дошло је до 

позитивних дешавања јер је Министарство правде обезбедило просторије Комори 

посредника у Приштини, а примопредаја је била заказана за март 2020. године.200 Због 

пандемије КОВИД-19 примопредаја просторија је одложена, а Комора још увек није почела са 

радом.201 Кад се заврши са овим кораком, очекује се да ће Комора почети да се бави 

приватним/вансудским посредовањем и донети прописе о објектима који се могу користити 

у таквим случајевима.202  

 

Иако Министарство правде још увек није испунило одговарајући део одговорности које 

су му додељене новим Законом о посредовању, ипак је предузело неке конкретне кораке у 

складу са подзаконским актима које је министарство донело.203 Министарство је започело 

ажурирање регистра посредника, што укључује ажурирање података о посредницима и 

уклањање оних који су преминули, који више не желе да се баве посредовањем или који су 

заузели ставове који су у сукобу интереса.204 Представници министарства који су 

учествовали на једном од радних састанака рекли су да овај процес и даље представља 

изазов због чињенице да је један број посредника споро реаговао или до сада нису 

одговарали на њихове захтеве за информацијама. Без обзира на то, тај процес је у току и 

очекује се да се затвори у наредном периоду.205 Очекује се да регистар садржи следеће 

податке о лиценцираним посредницима: матични број; име, презиме и име оца; број 

телефона и адреса е-поште; занимање; природа случајева у којим је посредовао/ла; датум и 

потенцијални разлог брисања из регистра.  

 

 
200 Радни састанци о посредовању организовани су за потребе овог истраживања. 
201 Ибид.  
202 Радни састанци о посредовању организовани за потребе овог истраживања; Б Келменди, 'Правна анализа' (2018) АЛ 1, стр. 

2; Доступно на: https://prokuroria-
rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Raporte/Analiza%20ligjore%20p%C3%ABr%20nd%C3%ABrmjet%
C3%ABsim.pdf 
203 Административно упутство МП-бр. 05/2019 о Регистру медијатора 2019 
204 Радни састанци о посредовању организирани за потребе овог истраживања. 
205 Ибид. 

https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Raporte/Analiza%20ligjore%20p%C3%ABr%20nd%C3%ABrmjet%C3%ABsim.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Raporte/Analiza%20ligjore%20p%C3%ABr%20nd%C3%ABrmjet%C3%ABsim.pdf
https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente%20Publikime/KPK/Raporte/Analiza%20ligjore%20p%C3%ABr%20nd%C3%ABrmjet%C3%ABsim.pdf


 
 

Министарство је такође ажурирало своју веб страницу и објавило доста информација у 

вези са посредовањем и на тај начин учинило те информације доступним на својој веб 

страници.206  

 

Док је део изнад фокусиран на неке од главних изазова који представљају препреку у 

примени новог Закона, учесници на радним састанцима који су организовани за потребе 

овог документа, су се такође осврнули на следеће: 

 

 Неопходност за подизање свести о посредовању и континуираној промоцији исте. 

Веће ангажовање судова и тужилаштава како би охрабрили судије и тужиоце да 

повећају број својих упућивања предмета на посредовање. Ангажовање правне 

заједнице, а посебно адвоката, такође се сматра важним како би се подстакло да се 

њихови клијенти оријентишу на посредовање. Сличан исход може се очекивати од 

континуираног ангажовања јавности која и даље у великој мери није упозната са 

посредовањем. Учесници су нагласили да нови закон захтева промоцију посредовања 

да би посредовање достигло свој пуни потенцијал.  

 Потреба за рад на изградњи капацитета посредника што ће побољшати њихово 

разумевање новог законодавства и унапредити њихове вештине посредовања.  

 Потреба за организовањем обуке усмерене на посредовање која ће бити од користи 

службеницима за посредовање у основним судовима и тужилаштвима.  

 Потреба да се доследно и пажљиво надгледа практично спровођење посредовања 

у складу са принципом поверљивости како би се идентификовали  нови изазови, 

пружило осигурање квалитета и побољшање истог.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
206 Погледајтеhttps://md.rks-gov.net/page.aspx?id=1,41 

https://md.rks-gov.net/page.aspx?id=1,41


 
 

Преглед статистике посредовања
 

 

Урошева

ц  

Ђакови

ца  

Гњилан

е 

Митрови

ца  Пећ  

 

Приштин

а 

 

Призрен 

 

Укупно 

прослеђено 

на 

посредовањ

е 

654 234 518 516 848 1142 1049 4961 

успешно 

посредовањ

е 

 

638 

 

210 350 507 404 947 880 3936 

неуспешно 

посредовањ

е 
9 8 128 9 444 131 59 788 

 

Пандемија КОВИД-19 је смањила обим посла у бројним одељењима и секторима 

унутар институција које се баве посредовањем, а у неким случајевима је на основу мера 

владе дошло до обуставе рада. Као резултат тога, статистику о посредовању у 2020. години 

тек треба правилно прикупити и потврдити. На основу разговора са именованим 

службеницима за посредовање шест Основних судова и Основним тужилаштвима208   

долазимо до податка да је у периоду јануар - март било око 1392 случајева које су Основни 

судови и Основно тужилаштва упутили на посредовање на нивоу Косова од чега је у 828 

случајева посредовање било успешно, а 75 није имало успешан исход.209 Преостали број 

случајева је у процесу. 

 

ЦЕНТАР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ЦЕНТАР ЗА

ПОСРЕДОВАЊЕ У МИТРОВИЦИ

Центар за посредовање у Митровици отворио је у марту 2013. године ЦССП 

Берлински центар за интегративно посредовање, уз подршку Амбасаде Краљевине 

Норвешке у Приштини, Амбасаде Швајцарске у Приштини и Савезног министарства спољних 

послова Немачке. Крајем 2016. године регистрован је као невладина организација под 

називом Центар за алтернативно решавање спорова (АДРЦ) и од тада је познат као Центар 

за алтернативно решавање спорова (АДРЦ) - Центар за посредовање у Митровици (МЦМ).  

 
207 1,41 Статистику за све регионе осим Митровице добила је Министарство правде. Статистика региона Митровице  је из АДРЦ 

- МЦМ. 
208 У Урошевцу, Ђаковици, Гњилану, Пећи, Приштини, Призрену. 
209 Укључујући статистике АДРЦ-а и региона Митровице за период јануар - март 2020. 



 
 

Од свог оснивања прво од стране ЦССП-а, а затим и као самостална организација, 

АДРЦ - МЦМ радио је на омогућавању приступачног, брзог и јефтиног приступа правди 

грађанима и правним лицима у региону Митровице.  

Рад организације није био уско повезан само са посредовањем већ у свом раду има и 

важну компоненту изградње мира кроз коју промовише унапређење комуникацију између 

косовских Срба и Албанаца у региону Митровице, решавање међуетничких спорова и 

заједничко ангажовање кроз различите активности.210 АДРЦ - МЦМ је имао и наставља да 

има мултиетнички кадар и ради на три језика (албанском, српском и енглеском). 

У периоду 2013 - 2017, АДРЦ - МЦМ дао је важан и вредан допринос региону који је 

карактерисао ограничен приступ правосуђу, слаба владавина закона и нефункционалне 

правосудне институције због шире политичке ситуација.211 

 

Након што су се српски суд и тужилаштво у Митровици крајем 2017. године 

интегрисали у косовски правосудни систем, АДРЦ - МЦМ помогао њихов рад и омогућио да 

грађани из већински српских општина у већој мери користе услуге посредовања као 

механизам приступа правди. Душан Радаковић наглашава да је посредовање важно јер, у 

окружењима која су погођена сукобом, грађани имају поверење само у тужиоца или судију из 

сопствене заједнице и да се не осећају пријатно и сигурно када је на њиховом предмету 

ангажован тужилац или судија који није из њихове заједнице. Упоређујући се са судовима и 

тужилаштвима, он тврди да је то једна од главних и предности посредовања и рада АДРЦ - 

МЦМ, јер је грађанима пружала могућност избора медијатора из сопствене заједнице, те се 

на тај начин такође повећава опште поверење у правни и правосудни систем.212 Поред тога, 

посредовање омогућава могућност ангажовања два медијатора, што није случај са судом и то 

је додатна корист.213  

 

Мрежа од близу 60 обучених и 50 лиценцираних посредника је везана за Центар од 

његовог оснивања. Од марта 2013. до марта 2020. године Центар је успешно решио 1715 од 

1813 случајева, а више од 4200 странака је било корисник услуга посредовања. Рад Центра је 

помогао правосуђу смањењем броја заосталих предмета и превенцијом да нови случајеви 

уђу у судске поступке, а такође је помогао грађанима да добију убрзани и јефтини приступ 

правди.  

 
210 Откад је завршен оружани сукоб на Косову, регион Митровице је подељен по етничкој основи. Косовски Албанци углавном 

живе у Јужној Митровице, а косовски Срби углавном живе у Северној Митровице. 
211 У периоду 2013-2017., два одвојена правосудна система функционисала су на свакој страни реке Ибар. Систем на југу 

функционисао је у оквиру косовског правосудног система, а систем на северу одржавале су српске институције. 
212 Интервју са Душаном Радаковићем, посредником и извршним директором НВО Центра за заступање демократске културе 
213 Ибид. 



 
 

У договору са судом и тужилаштвом, АДРЦ - МЦМ је крајем 2019. и почетком 2020. 

године радити на преносу услуга посредовања на ове две институције како је предвиђено 

новим Законом и визијом АДРЦ о одрживости  посредовања.  

 

Првобитно се предвиђало да суд и тужилаштво започну са посредовањем у марту 

2020. Међутим, пандемија КОВИД-19 је одложила спровођење овог плана за јун 2020.  

 

АДРЦ - МЦМ ће и даље подржавати развој посредовања на Косову у различитим 

капацитетима, и ставиће посебан нагласак на помоћ суду и тужилаштву, како би им помогли 

да омогуће ефикасно, флексибилно и брзо посредовање. Поред тога, АДРЦ - МЦМ ће 

наставити да ради на посредовању у заједници, помирењу и развоју региона Митровице.   

 

 

ПРЕПОРУКЕ

 Министарство правде мора без даљњег одлагања донети подзаконске акте који 

регулишу приватно/вансудско посредовање и накнаду за посреднике. Довршење 

подзаконских аката је важно, јер ће омогућити свеобухватну примену и развој 

приватног/вансудског посредовања, дефинисати накнаду и процедуре и помоћи 

посредницима да прикладно организују и побољшају квалитет својих услуга. 

 Министарство правде мора одобрити оснивачки и остале и акте Коморе посредника. 

Министарство треба пружати континуирану подршку Комори. Спољни актери који се 

баве посредовањем такође требају пружити подршку Комори посредника како би 

ојачали њене капацитете.  

 Судије које раде на парничним предметима се требају придржавати аспеката Закона 

о посредовању који се односе на обавезно посредовање, а који их обавезује да 

одређене парничне случајеве упуте на посредовање.  

Локални и екстерни актери треба да помажу судијама који раде на грађанским 

предметима да се упознају са посредовањем и новим законодавством, а такође би 

требали настојати да олакшају комуникацију и сарадњу између судија који раде у 

грађанским предметима и посредника.214  

 Председници Основних судова и главни тужиоци Основних тужилаштава треба да 

подстакну судије и тужиоце да више случајева упућују на посредовање уопште.215  

 
214 Радни састанци организовани за потребе овог истраживања. 
215 Радни састанци организовани за потребе овог истраживања. 



 
 

 Судски савет Косова мора да предузме неопходне кораке за регрутовање и/или 

именовање службеника за посредовање (усредсређен искључиво на вођење судског 

поступка који се односи на посредовање и посредовање у вези са судом).  

Број службеника за посредовање требало би да се повећава и на судовима и у 

тужилаштвима, сразмерно обиму посла. Спољни актери (партнери) могу помоћи у 

том погледу кроз програме стажирања у Канцеларијама за посредовање унутар 

судова и тужилаштава. 

 Основни судови и Основна тужилаштва морају да обезбеде одговарајућа и довољно 

просторе за посредовање у вези са судом и тужилаштвом (тамо где недостају).    

 Релевантне институције216 и спољни актери (партнери) треба да раде заједно на 

повећању капацитета службеника за посредовање, као и на унапређењу њиховог 

разумевања примарног и помоћног законодавства о посредовању. Они би такође 

требало да помогну развоју ефикасних програма и инфраструктуре за 

администрацију посредовања.  

 Спољни актери (партнери) који раде у области посредовања требало би да развију 

информативне и промотивне материјале о посредовању, а затим их проследе 

основним судовима и тужилаштвима, како би ти материјали били доступни 

грађанима који приступају овим институцијама или  странкама. 

 Надлежне институције217 морају издати акт или упутство којим се разјашњава 

примена технологије на посредовање. Ово је посебно важно јер практична примена 

овог аспекта новог закона није јасна (стр. 25).  

 До краја 2020. Министарство правде и спољни актери (партнери) требају 

организовати обуке за унапређење капацитета за посреднике који већ поседују 

лиценце. Поред тога што је ово одредба у подзаконском акту о обуци и 

сертификацији медијатора,218 то је и потреба коју су учесници радних састанака у 

оквиру овог истраживања идентификовали. Обука и развој медијатора из 

невећинских заједница такође би требало да буду приоритет, јер ће то обезбедити и 

повећати доступност посредовања за невећинске заједнице. 

 Посредници морају бити активнији када Министарство правде тражи информације и 

податке у циљу креирања адекватног и ажурираног регистра. Министарство би 

такође требало да размотри проширење садржаја регистра на информације о 

етничком пореклу и локацији посредника.    

 
216 Судски савет Косова и Тужилачки савет Косова 
217 Судски савет Косова, Тужилачки савет Косова, и/или Министарство правде 
218   Административно упутство МП-бр. 06/2019 о тренингу и сертификацији медијатора 2019 



 
 

 Министарство правде треба да настави да ажурира веб странице материјалима 

везаним за посредовање и позива се да такође доставе информације о броју 

корисника и врстама случајева решаваних кроз посредовање на Косову, који 

тренутно недостају.  

 Они који пружају посредовање требају ажурно да извештавају Судски савет Косова, 

Тужилачки савет Косова и Министарство правде и при томе морају да испуњавају 

адекватне стандарде извештавања.  

 Судски савет Косова, Тужилачки савет Косова, Министарство правде и други спољни 

актери (партнери) који подржавају посредовање требало би да раде, независно и у 

сарадњи, на унапређењу посредовања и истицању његових предности. Промоције 

кроз друштвене мреже и традиционалне медије се могу употпунити конференцијама, 

панел дискусијама, округлим столовима, уличним акцијама и предавањима на 

универзитетима - између осталог.219 

 Посредовање које пружају судови, тужилаштва и посредници морају се надгледати у 

складу са принципом поверљивости, а извештаји треба да документују најновија 

дешавања, пруже осигурање квалитета, идентификују тренутне изазове и предлажу 

потенцијална побољшања.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
219 Радни састанци организовани за потребе овог истраживања.  



 
 

 


