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Национално удружење медијатора Србије (НУМС) је независно, невладино, непрофитно и 

нестраначко удружење, основано 25. октобра 2014. године са циљем промоције медијације као 

мирног начина решавања сукоба и унапређења услова за примену медијације у свим областима. 

НУМС ради на професионалном развоју и константном унапређењу знања и вештина својих 

чланова, како би се корисницима пружиле високо стручне услуге медијације. Један од најважнијих 

задатака НУМС-а је и подизање свести грађана и других корисника о предностима и доступности 

медијације. НУМС ће се, ради даљег развоја медијације, повезивати са сличним организацијама у 

региону и свету и тиме унапређивати медијаторску праксу у Србији кроз размену искустава, 

праксе и међународних стандарда. 

 

НУМС у овом тренутку окупља 268 медијатора, који обухватају више од 30 различитих професија 

из 34 града Србије, од Суботице до Бујановца, и Новог Пазара до Пирота. Чланови НУМС-а су 

судије, адвокати, професори, доктори, социјални радници, банкари, учитељи, психолози, педагози, 

стечајни управници, државни службеници, привредници, инжењери, активисти грађанског 

друштва, новинари, омбудсмани, суденти као и други пензионисани и активни професионалци, 

што НУМС чини јединственим професионалним удружењем у Србији. 

 

Медијација је миран начин решавања сукоба у коме неутралан и непристрасан медијатор помаже 

странама у спору да постигну међусобно прихватљиво решење. У последњих неколико деценија у 

свету медијација добија примат у односу на друге начине решавања спорова и неретко је први 

избор влада, јавних институција, судова, адвоката, привредних друштава и грађана у решавању 

различитих врста конфликата, док модерни правосудни системи не могу бити ефикасни без 

функционалне повезаности са медијацијом. Међутим, упркос свим предностима, медијација у 

Србији још увек није заживела у пуној мери. Како би се успоставио ефективан систем пружања 

услуга медијације, који ће грађанима омогућити једноставан приступ овом хуманијем начину 

решавања сукоба, потребан је свеобухватан приступ који укључује све релевантне институције, 

организације и појединце.  

 

У том смислу, Национално удружење медијатора Србије позива све заинтересоване да се заједно 

са нама укључе у промоцију и примену медијације, и отворени смо за све активности, 

иницијативе, предлоге и критике који ће допринети да се у пуној мери искористе предности 

медијације као брзог, јефтиног, поверљивог и хуманог начина решавања сукоба, и на тај начин 

уместо конфронтације, сукобљавања, победника и поражених, допринесемо успостављању 

атмосфере дијалога, сарадње и помирења, јер медијацијом сви добијамо.   

   


