КОНФЕРЕНЦИЈА
„MЕДИЈАЦИЈА КАО ПРИМАРНО СРЕДСТВО РЕШАВАЊА
ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА”
10. и 11. мај 2018. (четвртак и петак) у 10:00 часова
Адреса: Привредна комора Србије, Теразије 23, Београд, Велика сала, II спрат

организована у оквиру пројекта
Европске банке за обнову и развој (ЕБРД)
у сарадњи са
Европским центром за решавање спорова (Словенија), Партнерима за демократске промене Србија (Србија) и
Привредном комором Србије (Србија)
уз подршку
Инвестиционог фонда Уједињеног Краљевства

Програм:
четвртак, 10. мај 2018.

09:30 – 10:00

Регистрација учесника

10:00 – 10:05

Поздравна реч
Модератор првог дана конференције: Блажо Недић, адвокат и медијатор, Партнери за
демократске промене Србија и председник Националног удружења медијатора Србије
(НУМС)

10:05 – 10:30

Уводна обраћања
Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије (ПКС)
Нела Кубуровић, министар правде Републике Србије
Драгомир Милојевић, председник Врховног касационог суда Републике Србије
Јасминка Обућина, председник Привредног апелационог суда у Београду
Ненад Вујић, директор Правосудне академије
Питер Табак, помоћник директора, регионални водећи економиста Европске банке за обнову
и развој (ЕБРД)

10:30 – 11:00

1.

Конференција за штампу

сесија: Медијација у привредим споровима као средство за превенцију пословног ризика

10:30 – 11:15

Шта би пословни људи требало да знају о медијацији и зашто?
Карл Хенеси, потпредседник Ербаса

11:15 – 11:30

Како би ПКС могла да промовише медијацију?
Алеш Залар, водећи партнер на пројекту „Медијација у привредним споровима у Србији” и
бивши министар правде Републике Словеније

11:30 – 11:45

Питања и одговори

11:45 – 12:00

Свечана церемонија потписивања Изјаве о медијацији од стране представника ПКС

12:00 – 12:30

Пауза за кафу

2.

сесија: Медијација и адвокатура; Како превазићи однос љубави и мржње?

12:30 – 13:00

Клаузуле о мирном решавању спорова
Катарина Кресал, партнер и председник Центра за Решавање спорова при адвокатској
канцеларији Миро Сеница и председник Европског центра за решавање спорова
Питања и одговори

13:00 – 13:30

Зашто и како основати Центар за медијацију при Адвокатској комори?
Mаша Коципер, адвокат, директор Центра за медијацију Адвокатске коморе Словеније
Питања и одговори

13:30 – 14:15

Упућивање спорова на медијацију у Србији; Предности и мане
Представник Адвокатске коморе Београда/Србије
Питања и одговори

14:15 – 14:30

Завршне напомене
Блажо Недић, адвокат и медијатор, Партнери за демократске промене Србија и председник
НУМС

14:30 – 15:00

Коктел

Програм
петак, 11. мај 2018.

1.

сесија: Однос између формалне и неформалне правде; Судови и медијација

9:30 – 9:35

Поздравна реч
Модератор другог дана конференције: Алеш Залар, водећи партнер на пројекту „Медијација у
привредним споровима у Србији” и бивши министар правде Републике Словеније

9.35 – 10.15

Приступ који би судови и судије требало да усвоје у односу према медијацији
Дајана Волис, бивши потпредседник Европског парламента и бивши председник Европског
института за право

Питања и одговори

10:15 – 11:00

Захтев и/или препорука странама да учествују у медијацији након започете парнице
Алеш Залар, водећи партнер на пројекту „Медијација у привредним споровима у Србији” и
бивши министар правде Републике Словеније
Питања и одговори

11:00 – 11:45

Судски повезана медијација у Србији; Који исходи су пожељни?
Ивана Павловић, судија Привредног апелационог суда у Београду

Питања и одговори
11:45 – 12:00

Пауза за кафу

2.

сесија: Осигурање квалитета медијације

12:00 – 13:00

Решавање спорова путем интернета; прилагођавање техника, вештина и етичких
начела медијације захтевима тржишта
Грејам Рос, члан Саветодавне групе за решавање спорова путем интернета при Савету за
грађанско право Уједињеног Краљевства
Питања и одговори

13:00 – 13:40

Како регулаторни оквир може да утиче на квалитет медијације?
Ивана Нинчић, консултант на пројекту МДТФ-ЈСС, Министарство правде Републике Србије
Питања и одговори

13:40 – 14:15

Остати неутралан; Када и како користити евалуативну медијацију?
Блажо Недић, адвокат и медијатор, Партнери за демократске промене Србија и председник
НУМС
Питања и одговори

14:15 – 14:30

Завршне напомене
Алеш Залар, водећи партнер на пројекту „Медијација у привредним споровима у Србији” и
бивши министар правде Републике Словеније

14:30 – 15:30

Коктел

Званични језик конференције је српски. Обезбеђен је симултани превод на енглески
језик.

Пријава за учешће на Конференцији:
Божана Јакишић, телефон: 011/3300-997, 066/875-11-88, мејл: bozana.jakisic@pks.rs
Настасија Стојановић, телефон: 011/3231-551, мејл: office@partners-serbia.org

