
 
НА МЕДИЈАЦИЈИ СУ  
ПРИСУТНЕ СТРАНЕ У 

КОНФЛИКТУ/СУКОБУ И 
МЕДИЈАТОР/И, КОЈИ СУ: 

 
 

 Непристрасни и неутрални, 
 

 Помажу странама да се  
    чују и разумеју         
 

 Помажу да дођу до 
заједничког решења 
проблема, споразума на 
обострано задовољство  

 
 Не нуди и не намеће своје 
решење  

 
 Вршњак, обучен за 
посредовање медијацијом 
и решење 
конфликата/сукоба 

 
Медијацијом оснажујемо и 

јачамо личност особа у сукобу 
и за друге животне ситуације и 
настојимо да сукобљене стране 

пробају да пронађу решење! 

 
 

 

 
  

Обратите се вршњачким 
медијаторима у својој 

школи: 

  
11....   ____________________________________ 
 
 
2. _____________________________________ 
 
 
3. _____________________________________ 
 
 
4. ______________________________________ 
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поступак у којем сукобљене 
стране слушају једна другу, 

сагледавајући позицију  оне друге 
стране – децентрирају се и 

покушавају да пронађу решење 
мирним путем –дијалогом које је 

прихватљиво за обе стране. 
 

 

 
 

Да се конфликту приђе на 
конструктиван начин  и да се дође 
до заједничког решења у коме све 

стране у сукобу добијају  
(споразум који је  

  прихватљив за све сукобљене 
стране). 

 
 

 
 

је неутрална трећа страна, активни 
слушалац који усмерава процес 
комуникације, отвара различите 
могућности, тестира реалност и 
подржава процес долажења до 

решења  и спровођења договора.   
 

 
 
 

 

 

 
 

 Ученици  
 Наставници 
 Стручни сарадници 

 

 

 
 

 Мотивише нас на сарадњу и 
позитивно оријентише у 
проблемима 

 Развија конструктивне 
моделе понашања и нове 
начине решавања конфликата 

 Пружа могућност стручног 
усавршавања и поседовања 
сертификата акредитованог 
програма 

 Знања и вештине у области 
комуникације, преговарања и 
посредовања. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Унапређивање социјалне 
климе и радне атмосфере 

 Самосвесни, одговорни и 
активни ученици 

 Бољи резултати васпитно-
образовног рада  

 Алтернатива традиционалним 
начинима решавања проблема  
(дисциплина, сукоби...) 

 Могућност стварања или 
одржавања здраве и безбедне 
среднине, услова за учење... 

 

                                       
 
 

    ПРЕДНОСТИ МЕДИЈАЦИЈЕ : 
 

• Одлуке и решења доносите 
сами, 

• Споразум постижете у складу 
са Вашим потребама и 
интересима, 

• Унапређујете однос са 
другом страном, 

• Олакшавате будућу 
међусобну  комуникацију, 

• Позитиван став према 
потенцијалним 
конфликтима... 

 


