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Zagreb 12. travnja 2013. 

 

IZVJEŠĆE O RADU HVATSKE UDRUGE ZA MIRENJE I  

NJENIH ČLANOVA U 2012.  

 

DOMAĆE AKTIVNOSTI ČLANOVA HUM-a 

 

 13. siječnja 2012. na American College of Management and Technology u 

Dubrovniku, na kojem je predavač član HUM-a g. Mladen Vukmir, mr. sc. Srđan 

Šimac je prema dogovoru s g. Mladenom Vukmirom, održao dvosatno predavanje 

za studente pod nazivom "Mediation – Business Opportunity During an 

Economy Crisis" 

 

 U organizaciji Centra za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje, u Zagrebu, 15. 

veljače 2012., u Hotelu International, za potrebe zaposlenika u osiguranju, mr. sc. 

Srđan Šimac, predsjednik Hrvatske udruge za mirenje, održao je predavanje pod 

nazivom "Kako u svakodnevnoj komunikaciji sa strankama i u rješavanju 

sporova iz osigurateljnih i odštetnih odnosa, koristiti vještine komuniciranja, 

uvjeravanja, pregovaranja i mirenja?" 

 

 Hrvatska liječnička komora organizirala je  u Opatiji  od 23. - 25. ožujka 2012.  

Peti simpozij  pod nazivom: Pravna zaštita liječnika u obavljanju zdravstvene 

djelatnosti: osiguranje, vještačenje, medijacija“, na kojoj su kao predavači 

sudjelovali članovi HUM-a: 

 

- mr. sc. Srđan Šimac – "Mirenje – univerzalni lijek za sporove. Snaga isprike 

u medicini" 
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- Vitomir Bojić – "Zakonski okvir za utvrđivanje profesionalne odgovornosti u 

obavljanju liječničke djelatnosti" 

-    Ivica Veselić – "Medijacija – što jest, a što nije medijacija?" 

-  Suzana Kolesar – "Kako je organiziran i kako djeluje Centar za mirenje pri                                    

Hrvatskoj obrtničkoj komori " 

 

 20. ožujka, 17. travnja i 8. svibnja 2012., u Zagrebu, za potrebe polaznika Državne 

škole za pravosudne dužnosnike, predsjednik HUM-a mr. sc. Srđan Šimac i 

članica UO HUM-a, Tanja Hučera, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, 

održali su tri jednodnevna seminara pod nazivom - „Mirno rješavanje sporova.“ 

 

 27. ožujka 2012. u Zagrebu, u Akademiji Hrvatske narodne stranke, mr. sc. 

Srđan Šimac  je sudjelovao samo kao predavač u trosatnom seminaru pod nazivom 

„Novi pristup u rješavanju sporova“, zajedno s kolegama Antom Nobilom i 

također članom HUM-a, Mladenom Vukmirom.  

 

 Članica UO HUM-a i članica udruge Mali korak, Duška Gelb, od nadležnih tijela 

pozvana u svojstvu izmiritelja u Pučišća na otoku Braču, povodom otvaranja 

stečajnog postupka nad trgovačkim društvom Jadrankamen.d.o.o a u svrhu 

smirivanju tenzija. Duška Gelb je radila s 4 grupe (sindikalisti, radnici koji 

podržavaju upravu, Udruga žene kamene te nastavnici). Sa svakom grupom je 

radila 3 sata. Tim povodom je 24. travnja 2012. izašao je članak u Slobodnoj 

Dalmaciji. 

 

 U organizaciji Hrvatske liječničke komore, Povjerenstva za Koprivničko-

Križevačku županiju i Hrvatskog liječničkog zbora, Podružnica Koprivnica, 

predsjednik HUM-a, Srđan Šimac, je 17. svibnja 2012. s početkom u 19.00 sati, u 

Edukacijskom centru Opće bolnice „Dr. T. Bardek“ u Koprivnici održao predavanje 

pod nazivom – „Medijacija - nastavak liječenja kroz prevenciju i rješavanje 

konflikata“. 

 

 U organizaciju Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Osijek, u 

njihovim prostorijama u Osijeku, 18. svibnja 2012., predsjednik HUM-a Srđan 

Šimac, održao predavanje za gospodarstvenike pod nazivom – „Mirenje – prilika 

za gospodarstvo u krizi.“ 

 

 6. lipnja 2012., u Ministarstvu rada RH održan sastanak Hrvatske udruge za mirenje 

u radnim sporovima, Hrvatske udruge za mirenje i predstavnika drugih institucija za 

mirenje na temu - Mirenje u individualnim radnim sporovima. Sastankom je 

koordinirao pomoćnik ministra. Raspravljalo se o budućnosti mirenja u kolektivnim i 

individualnim radnim sporovima. Istaknuto je da je ta vrsta mirenja jako važna, te će 
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se na tu temu održati novi sastanak u užem sazivu. Na sastanku je bila članica UO 

HUM-a Danica Lisičar. 

 

 11. lipnja 2012., zamjenik predsjednika i član UO HUM-a, Borislav Blažević, na 

poziv Udruge za mobing (koja okuplja suce, odvjetnike, pravnike, vjećnike i dr.) 

održao predavanje o mirenju u trajanju od dva sata, u Domu zdravlja Siget. 

 

 U organizaciji Hrvatske liječničke komore, Povjerenstvo za Vukovarsko-

Srijemsku županiju i HLZ – Podružnica Vinkovci, u Vinkovcima, u  Hotelu 

Slavonija,  28. lipnja 2012., s početkom u 19.00 sati, predsjednik HUM-a Srđan 

Šimac, za liječnike održao predavanje pod nazivom – “Mirenje – nastavak 

liječenja kroz preveniranje i rješavanje konflikata, Moć isprike u medicini.” 

 

 U Zagrebu, u Hotelu Sheraton, 5. i 6. listopada 2012., održan je se UIA World 

Forum of Mediation Centres, u organizaciji International Association of Lawyers i 

uz potporu Hrvatske odvjetničke komore., na kojem je svoje izlaganje imali više 

članova HUM-a: mr.sc. Srđan Šimac "("Being a judge and a mediator, two 

separate functions"), Branimir Tuškan, Mladen Vukmir, Sanja Tafra i Nataša 

Tatarić. 

 

 18. listopada 2012. u Zagrebu, Novinarski dom, Perkovčeva 2, održana je 

Konferencija kreditnih unija u Republici Hrvatskoj, na kojoj je mr. sc. Srđan 

Šimac izlagao s temom – „Medijacija – alat za osnaženje poslovnog ugleda 

kreditnih unija na financijskom tržištu“ 

 

 Predsjednik HUM-a mr. sc. Srđan Šimac u suradnji s prof. Alanom Uzelcem s 
Pravnog fakulteta u Zagrebu, u prostorijama udruge je 30. listopada 2012. s 
početkom u 9.00 sati, održao dvosatno predavanje o mirenju inozemnim 
studentima iz Erasmus programa. 
 

 Hrvatska obrtnička komora pod pokroviteljstvom Ministarstva poduzetništva i 
obrta RH, Ministarstva gospodarstva RH i Ministarstva pravosuđa RH organizirala je 
3. Međunarodnu konferenciju “Alternativno rješavanje sporova – mogućnost 
suradnje pravosuđa i gospodarstva“u Zagrebu, 6. i 7. studenoga 2012., gdje je 
održala predavanje sutkinja na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu  Tanja 
Hučera, po nazivom „ Nagodba u postupku sudskog mirenja" 
 

 14. studenoga 2012. u Hrvatskoj gospodarskoj komori održana je edukacija pod 
nazivom Rješavanje pravnih sporova u postupku mirenja – aktualna 
problematika. Predavanje su održali Tanja Hučera, članica UO HUM-a i 
predsjednik Srđan Šimac. 
 

 14. studenoga 2012., Tanja Hučera, članica UO HUM-a, održala je u suradnji s prof. 
Alanom Uzelcem  predavanje na Pravnom fakultetu u Zagrebu, za inozemne 
studente Ersamus programa, pod nazivom – Mirenje i mirenje u Općinskom 
građanskom sudu u Zagrebu. 
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Mr. sc. Srđan Šimac, predsjednik HUM-a je 20. studenoga 2012. na Pravnom 
fakultetu u Rijeci održao predavanje pod nazivom "Pravna profesija na pragu 
XXI. stoljeća, Mirenje (medijacija) nova usluga u sustavu rješavanja 
sporova." Predavanje je održano za studente pete godine na Katedri za pomorsko 
pravo i u suradnji s prof. dr. sc. Doroteom Čorić. 
  

 21. studenoga 2012. u Bjelovaru, mr. sc. Srđan Šimac, predsjednik HUM-a je u 
suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom u Zagrebu i Županijskim 
povjerenstvom u Bjelovaru, za liječnike s tog područja održao predavanje pod 
nazivom "Medijacija - alat za upravljanje konfliktom i sprječavanje pretvaranja 
konflikta u sudski spor i Moć isprike u medicini."  
 

 Ivan Matešić, izmiritelj i trener izmiritelja je 22. studenoga 2012., s početkom u 9.30 
sati,  na Pravnom fakultetu u Splitu, održao pod nazivom "Značaj i uloga 
miriteljstva u razvoju demokratskog društva." Predavanje je održano za 
studente treće godine na katedri Ustavnog prava i u suradnji s prof. dr. sc. Arsenom 
Bačićem. Sadržaj evaulacijskih upitnika u prilogu potvrdio je velik interes mladih 
budući pravnika za mirenje i njegove potencijale kako u sustavu rješavanja sporova 
tako u cijelom društvu. 

 

 U suradnji Pravosudne akademije Republike Hrvatske i Njemačke zaklade za 

međunarodnu pravnu suradnju (Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche 

Zusammenarbeit e.V.), 13. i 14. prosinca 2012., u Hotelu Dubrovnik održan je 

seminar pod nazivom „Mirenje u praksi“ za suce hrvatskih sudova iz cijele zemlje. 

Predavači: Dirk Burghof, odvjetnik i izmiritelj, Koln, Dr. Kirsten Marx, odvjetnica i 

izmiriteljica, Köln, Amalia Wuckert, asistentica u projektu i Srđan Šimac, sudac 

Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i predsjednik HUM-a. 13. prosinca 

2012. održao sam predavanje pod nazivom - Mogu li medijacijske vještine i 

tehnike pomoći sucima u sklapanju sudskih nagodbi i u poboljšanju 

svakodnevnog rada u sudnici ili „Kako suci mogu spojiti najbolje od dva 

svijeta, sustava formalne i neformalne pravde.“ 

 
INOZEMNE AKTIVNOSTI ČLANOVA HUM-a 
 
 

 Predsjednik HUM-a Srđan Šimac u organizaciji Pravnih fakulteta u Mostaru i 

Splitu, sudjelovao u Desetom međunarodnom savjetovanju - „Aktualnosti 

građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“,  koji se održao od 

21. do 24. lipnja 2012., u Neumu, BiH, održao predavanje Okruglom stolu o 

medijaciji održanom 23. lipnja 2012., pod nazivom "Mirenje (medijacija) kao 

način rješavanja sporova, Nove vještine pravnika XXI stoljeća" 
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 Sarajevo, 23. listopada 2012., Općinski sud u Sarajevu, Šenoina 1, u organizaciji 

Općinskog suda u Sarajevu u okviru Evropskog dana civilne pravde i uz 

podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH – Projekt unapređenja 

efikasnosti pravosuđa te Udruženja medijatora, održan je Okrugli sto – 

„Komunikacijske vještine i pristup sudije u mirnim / alternativnim načinima 

rješavanja sporova“, mr. sc. Srđan Šimac održao petosatnu radionicu za suce po 

nazivom – "Medijacija i sudska nagodba, Osnovne medijacijske vještine i 

tehnike u službi sklapanja sudskih nagodbi." 

 

 International Conference - European Network for Mediation, Cooperation, 
Standards, Technologies, održana je u Sofiji, u Bugarskoj, od 1. do 2. studenoga 
2012. Po prvi puta je na jednoj internacionalnoj medijacijskoj konferenciji 
predstavljena Hrvatska udruga za mirenje (HUM) tijekom prvog dana 
konferencije mr. sc. Srđan Šimac, koji je na konferenciji nastupio i u svojstvu 
predsjednika HUM-a, dogovorio je načelne temelje moguće buduće međunarodne 
suradnje na području medijacije s Professional Association of Mediators in Bulgaria. 
Predsjednik HUM-a, mr. sc. Srđan Šimac je na International Conference - European 
Network for Mediation, Cooperation, Standards, Technologies, održanoj u Sofiji, u 
Bugarskoj, u svom izlaganju predstavio u medijacijskoj praksi veoma rijetku temu - 
"Silent Resistance to Mediation", tijekom drugog dana konferencije, 2. studenoga 
2012. 

 

MEĐUNARODNA PRIZNANJA 

 Dva člana HUM-a, medijatora, Mladen Vukmir i Srđan Šimac, drugu godinu za 
redom uvršteni su u publikaciju The International Who’s Who of Commercial 
Mediation, ovog puta za 2012. 
 

 29. studenoga 2012. u Hotelu Waldorf Hilton u Londonu, Center for Effective 
Dispute Resolution – CEDR, London, je organizirao svečanu večeru za 
dvjestotinjak uzvanika iz ADR svijeta, povodom dodjeljivanja nagrade za ADR 
doprinos osobama iz cijelog svijeta, pod nazivom 2012 CEDR Awards Dinner, 
Rcognising Excellnece in ADR, koja se organizira svake dvije godine. Mr. sc. 
Srđan Šimac je u jednoj između 6 kategorija pod nazivom Award for Civil Justice 
and ADR Innovation, osvojio prvu nagradu. 
 

DOMAĆA PRIZNANJA 

 Tijekom svečanog obilježavanja Svjetskog dan alternativnog načina rješavanja 

sporova- Conflict Resolution Day, u HUM-u 18. listopada 2012., mr. sc. Borislavu 

Blaževiću, dopredsjedniku HUM-a, je na temelju jednoglasne odluke UO HUM-a 

dodijeljena plaketa doživotnog počasnog predsjednika HUM-a. 
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PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI HUM-a 
 
Promidžbeni materijal 
 

 Počela prodaja prvih primjeraka Zbornika HUM-a 

 izrađene naljepnice s oznakom HUM i Centra za mirenje za potrebe brošura o 
mirenju koje posjeduje HUM, a sve u svrhu njihove distribucije 
 

 izrađeni plakati udruge (3) koji se lijepe na dopuštenim mjestima 
 

 izrađen reklamni pingvin 
 

 kreiran novi logo HUM-a 
 

 26. lipnja 2012., Održan je sastanak sa Sandom Liker Brajković, voditeljicom on line 

prodaje busines.hr-a. Na njihovim stranicama objavljen je poziv za osnovnu obuku 

za izmiritelje u srpnju, u trajanju od 7 dana. 

 

Radio emisije 
 

 Tanja Hučera, nastupila je u dvije radio emisije pod nazivom „Slovo zakona“ na 
HR1, emitirane su 14. i 21. ožujka 2012.  i svaka je trajala po pola sata, a naglasak 
je bio na sudskom mirenju. 

 

 HRT 2, 9. svibnja. 2012., Gladne uši, voditelj, Grgurević Grga, Mirenje i HUM 

 

 Radio Split, 11. lipnja 2012., voditelj: Zoran Vukičević, Mirenje, James McQuire i 

Srđan Šimac 

 

 Radio 101, 5. listopada 2012., voditeljica: Danja Dubravec, UIA Forum Zagreb 

 

 Radio 101, 18. listopada 2012., voditeljica: Danja Dubravec, Conflict Resolution Day 

 

 Više TV emisija, nastupili Branimir Tuškan i Boris Jukić 

 

Članci i drugi tekstovi o mirenju 

 

 mr. sc. Srđan Šimac, „Can Business people use mediation to intiate changes in 
the Traditional system of dispute resolution?, News & Views, Magazine of the 
American Chamber of Commerce in Croatia, No. 3/2012, 12-13. 
 

 12. ožujka 2012. mr. sc. Srđan Šimac dao je intervju Portalu Hrvatskog kulturnog 
vijeća – "Mirenje kao najbolji način rješavanja sporova među strankama" 
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 15. travnja 2012. godine u Liječničkim novinama; glasilu Hrvatske liječničke 
komore: objavljen članak mr. sc. Srđana Šimca – "Snaga isprike, primjena 
medijacije u medicinskim sporovima" 
 

 Objavljeno 24. travnja 2012. u "Slobodnoj Dalmaciji" o gđi Gelb Pribičević: 
"Politologinja na seansama s Pučišćanima: Sukob interesa se prelio na sukob 
odnosa" 
 

 Busniness.hr, 18. travnja 2012., mr. sc. Srđan Šimac, gost kolumnist, "Kako 

mirenje može unaprijediti pravni sustav?" 

 Busniness.hr, 17. svibnja 2012., intervju o mirenju s mr. sc. Srđanom Šimcem – 
"Mirenje i poduzetništvo" 
 

 Busniness.hr, 17. svibnja 2012., mr. sc. Srđan Šimac, odgovor na pitanje čitatelja –  

"Zašto bih pristao na postupak mirenja i pregovore kada sam potpuno u 

pravu?" 

 

 Pisani osvrt Jamesa E. McGuira na posjet Hrvatskoj udruzi za mirenje i Hrvatskoj: 
"Summer Sharing Mediation exchange in Croatia James E McGuire", July 21, 
2012 
 

 Lider, 10. kolovoza 2012., mr. sc. Srđan Šimac – "Žalbeni postupak je povoljan 
trenutak za mirenje"  
 

 Osiguranje, 2012., (broj 1-2,  Zagreb, str. 55-59.): mr. sc. Srđan Šimac – "Mirenjem 
do pravog rješenje spora" 
 

 Financije, pravo i porezi, br. 9/12, rujan 2012., str. 148-152, mr. sc. Srđan Šimac, 

"Prednosti mirenja u trgovačkim sporovima". 

 

 mr. sc. Srđan Šimac, Globalny razgovor o mediacii (Global Talk about 

 Mediation), Mediacia i pravo ("Mediation and Law"), N 4 

 (26), Moskva, 2012, p. 14-38 

 

CENTAR ZA MIRENJE HUM-a 

 

 Okončana 2 dugogodišnja spora mirenjem: Borislav Blažević, dopredsjednik HUM-

a, u svojstvu izmiritelja je 11. listopada 2012. u prostorijama HUM-a u postupku 

mirenja, u popodnevnim satima, pomogao strankama riješiti spor već na prvom 

sastanku. Stranke su do trenutka sklapanja nagodbe u mirenju vodile parnični 

postupak pred općinskim sudom punih osam godina, tijekom kojih ni jednom nije 

donesena odluka o tužbenom zahtjevu. Nagodba je postignuta nakon točno tri sata 

oštrog pregovaranja. Stranke se unutar tri sata uz veliku pomoć izmiritelja, prošle 
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put od snažne suprostavljenosti do rješenja konflikta na obostrano zadovoljstvo. 

Njihov privremeno poremećeni odnos je obnovljen i što je još važnnije, sačuvan je 

za budućnost. Srdačno su se međusobno rukovale i sretne napustile HUM, nakon 

što su uspjele konačno skinuti veliki teret sa svojih leđa. Nagodbom riješen spor koji 

je trajao punih 18 godina!  

 

 7. studenoga 2012. u Centru za mirenje Hrvatske udruge za mirenje, stranke su u 

postupku mirenja za vrijeme pregovora održanih tijekom tri sastanka u ukupnom 

trajanju od oko 6 sati unutar 20 dana, nagodbom riješile spor koji se do tog trenutka 

vodio pred općinskim sudom i koji je trajao punih 18 godina. Riječ je o parničnom 

postupku u kojem je u više navrata donesena prvostupanjska presuda koja je u više 

navrata u postupku po žalbi bila ukidana. Mirenje je ostvareno uz izuzetno dobru 

suradnju stranaka, ali i njihovih punomoćnika, odvjetnika, zatim suca općinskog 

suda, koji je je vjerovao da stranke mogu uspjeti u postupku mirenja i koji ih je 

uputio u mirenje uz podrobno pojašnjenje zašto postupak mirenja za njih može biti 

veoma pogodno rješenje, i konačno, izmiritelja, gospodina mr. sc. Borislava 

Blaževića, dopredsjednika HUM-a, koji je u ovu nagodbu uložio sve svoje 

dugogodišnje znanje i iskustvo i pomogao strankama na najbolji mogući način. 

Stranke i njihovi punomoćnici napustili su Centar za mirenje HUM-a uz izuzetno 

zadovoljstvo i olakšanje, što je dugogodišnji spor za njih konačno završena priča. 

 

PROVEDENA MIRENJA 

 Više članova HUM-a provodi mirenja. Među njima treba svakako istaknuti tri 

mirenja koje je provela Danica Lisičar, članica UO HUM-a između Vlade RH i 

više sindikata javnih službenika. Na taj način mirenje je dodatno priznati, pa i 

od Vlade RH. 

 

PROJEKTI/SURADNJE HUM-a 

 

 s odvjetnicima izmiriteljima u HUM-u 7. ožujka 2013., umjesto planirane vježbe 

uloga, provedena rasprava o daljnjim zajedničkim koracima i pravcima razvoja 

mirenja na kojemu je dogovoreno da će Centara za mirenje HOK-a biti domaćim 

slijedećeg sastanka predstavnika svih najznačanijih centara za mirenje i sudova koji 

provode postupke mirenja 

 

 u suradnji s novom udrugom Sonje Kersten HUM aplicirao u EU fond za iznos od 

100.000 EUR-19.03.2012. - Predana aplikacija HUM-a prema fondovima za projekt 

pod nazivom – European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 
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Country Based Support Scheme (CBSS) 2011 ; Building Community Through 

Conflict Resolution (nije postignut uspjeh) 

 

 21. ožujka 2012. -  sklopljen ugovor o poslovnoj suradnju s Pravnom klinikom 

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

 2. svibnja 2012., HUM dao suglasnost za potencijalnu suradnju i podršku domaćem 

projektu izgradnje vjetroelektrana nazvanom "Permitting Accelerator: Scale-Up 

Wind" koji je apliciran prema EU fondovima. 

 

 16. svibnja 2012., HUM je posjetila delegacija Njemačka zaklade za međunarodnu 

pravnu suradnju (IRZ) u sastavu gdin. Zvonimir Jukić z.jukic@vip.hr i gđa. Fortuna), 

koja djeluje u Hrvatskoj počevši od 2012., a pored ostaloga radi i na promociji 

mirenja. Na sastanku su dogovoreni okviri moguća zajedničke suradnje, koja će se 

reaelizirati 2013. 

 

 31. svibnja 2012.j i 1. lipaja 2012. uspostavljena suradnja s Forumom za slobodu 

odgoja i njihovim Medijacijskim centrom, Zagreb, Kralja Držislava 12. Naš 

prostor je korišten za jedno-ipo-dnevnu obuku, a naša volonterka Maja Kosor, 

dobila je priliku slobodno sudjelovati u toj obuci 

 

 6. srpnja 2012., nakon pisane ponude HUM-a, održan je sastanak s gđom. Irenom 

Radoš (irena.rados@vbz.hr), na kojem je dogovorena suradnja sa izdavačkom 

kućom VBZ s kojom će se sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji, koji će uključivati 

objavu detaljnijih podataka o njihovim izdanjima s tematikom vezanom uz 

djelovanje HUM-a, uz ostvarenje popusta od 20% cijene svake knjige za članove 

HUM-a i osiguranje po jednog primjerka za biblioteku HUM-a (pokušaj promocije i 

prodaje njihovih izdanja koje daju povezati uz mirenje nije dao rezultat) 

 

 17. srpnja 2012., posredstvom članice HUM-a, Sandre Gabrilo,  održan je sastanak 

sa predstavnicima US Embassy: S. Sita Sonty, savjetnice za kulturu, Davida 

Allena, savjetnika za politička pitanja i Vanje Ratković, vanjskog koordinatora. 

Sastanak su sa strane HUM-a, prisustvovali predsjednik HUM-a Srđan Šimac, 

Sandra Gabrilo, Mladen Vukmir i Silvija Tema: suradnja American Embassy i 

American Chamber of Commerce u Zagrebu u razvoju i promociji mirenja među 

gospodarstvenicima u Hrvatskoj. Utvrđeni termini za realizaciju prvog oblika 

suradnje, 12. i 13. prosinca 2012., uz poziv za ponudu HUM-a o tome koju vrste 

edukacije ili druge pomoći njihovih stručnjaka najviše trebamo. Oni će u potpunosti 

podržati financijski sve te aktivnosti. 

 

 Najavljeno formalizirana suradnja između člana HUM-a, Hrvatske udruge kreditnih 

unija i HUM-a kroz sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji, koji će se realizirati 

početkom 2013.  
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PROVEDENE OBUKE ZA IZMIRITELJE 

 

 21., 22., 27., 28. i 29. siječnja 2012. - osnovna obuka za izmiritelje 

 

 14., 15., 20., 21., i 22. travnja 2012. -osnovna obuka za izmiritelje 

 

 21., 22., 23., 29., i 30. rujna 2012. - osnovna obuka za izmiritelje 

 

 1., 2., 7., 8. i 9. prosinca 2012. – osnovna obuka za izmiritelje 

 

 18., 19., 25. i 26. rujna 2012. - dodatna obuka za izmiritelje u modulima od 4 dana 

po 5 sati (1. Kompetentno upravljanje konfliktom, 2. Napredne vještine i tehnike 

mirenja, 3. Ko-medijacija i medijacija u sporovima s više stranaka, 4. Napredne 

vještine i tehnike pregovaranja) 

 

 Od 4. do 6. prosinca 2012., u suradnji sa CEDR iz Londona, održan napredni 

trening za trenere pod nazivom – "CEDR Train the Trainer Programme,  Master 

Skills Mediator Training Project,Supported by the European Commission 

 

 U suradnji Hrvatske udruge za mirenje (HUM) i American Chamber of 

Commerce Croatia te uz sponzoriranje U.S. Embassy Zagreb, u Hotelu 

Dobrovnik u Zagrebu, 12. i 13. prosinca 2012. održana je dvodnevna napredna 

medijacijska radionica za gospodarstvenike i njihove pravnike i odvjetnike, pod 

nazivom – Mediate, don't litigate. Predavači su bili članovi HUM-a: Srđan Šimac 

("Silent Resistance to Mediation"), Mladen Vukmir, James E. McGuire (počasni 

član) i gost HUM-a David H. Burt.   

 

AKTIVNOSTI KLUBOVA HUM-a 

 

KLUB IZMIRITELJA 
 

 6. veljače 2012. u Klubu izmiritelja HUM-a održano je  predavanje  Andreja 

Abramovića, suca Općinskog građanskog suda u Zagrebu,  s temom pod nazivom - 

"Mit o reformi pravosuđa"   

 5. ožujka 2012. medijator Nicholas Gould iz Londona održao predavanje u Klubu 
izmiritelja pod nazivom " Mediation of Construction Disputes" te postao i počasni 
član HUM-a 
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 2. travnja 2012. Predavanje je održao gospodin JEREMY LACK iz Ženeve, 

Švicarska, s nazivom  "Neurobiologija konflikta i pregovora" (The neurobiology 

of conflict and negotiation) 

  

 10. travnja 2012. predavač je bio gospodin John Lampen, PhD, iz Engleske, a 

njegovo predavanje nosilo je naziv "Moje viđenje mira i mirenja te osobna 

iskustva u izgradnji mira u Hrvatskoj i svijetu" 

 

 7. svibnja 2012. predavanje „Vještina prezentacije“ održala je gđa Vlasta Jagarčec 

Gajda, menadžer marketinga i komunikacija 

 

 4. lipnja 2012. održano je predavanje James E. McQuirea iz Bostona, pod nazivom 

„Risk Analysis in Dispute Resolution“ 

 

 10. rujna 2012. održano je predavanje Matije Stokića, suca Općinskog suda u 

Daruvaru, Stalne službe u Pakracu, s temom „Model poticanja na kompromis i 

sklapanje sudske nagodbe u parničnom postupku“ 

 

 11. listopada 2012. po prvi puta  se u Klubu izmiritelja održala tribina pod nazivom 

„Mirenje – gdje smo došli, kako i kamo dalje?“ U otvorenoj diskusiji i zajednički 

iznijela su se različita promišljanja o sadašnjem trenutku mirenja u Republici 

Hrvatskoj, zaprekama i mogućnostima za njegov daljnji razvoj te o ulozi Hrvatske 

udruge za mirenje (i Centara za mirenje drugih institucija za mirenje) i njenom radu. 

Uvodnu riječ održao je  pomoćnik ministra pravosuđa Republike Hrvatske, dr. sc. 

Vanja Bilić, dok je trbinu moderirala gospođa Duška Gelb 

 

KLUB MLADIH MIRITELJA 

 Održano su predavanje na Pravnom fakultetu u Zagrebu,  4. lipnja 2012. James E. 
McGuire 
 

 14. studenoga.2012. sutkinja Hučera za strane studente (iz Erasmus programa)  
koji slušaju kolegij prof. Uzelca 
 

 Održane radionice u organizaciji udruge Mali Korak; voditeljice: Maja Uzelac, 
Karmen Ratkovic i Duska Gelb Pribicevic: 17. ožujka 2012. napredna obuka, 4. 
ožujka 2012. osnovna obuka 
 

 10. travnja 2012. radionica koju  je održao g. John Lampen 
 

 20. listopada 2012., inicijalni/bazični seminar- radionica za studente Pravnog i drugih 
fakulteta: Od komunikacije prema medijaciji, Voditeljica edukacije je mr. sc. Maja Uzelac 
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 Tijekom godine održavani su i sastanci Kluba mladih miritelja 
 

 2. studenog 2012. Klub mladih izmiritelja proslavio je svoj treći rođendan 

 

 Nekolicina mladih je sudjelovala je u osnovnoj obuci za izmiritelje 

 

 Mladi su sudjelovali i u obilježavanju Conflict Resolution Day 
 

 Planirana aktivnost: S odgojiteljicom Ivančicom Pešut koja je i članica HUM- a te 
izmiriteljica, planiraju  se osmisliti i održati radionice za mlade u Odgojnom zavodu 
Turopolje.   
 

POČASNI ČLANOVI HUM-a 

Proglašeni u 2012. 

 Jeremy Lack, Geneve 

Nicholas Gould, London 

 

PROSLAVE 

 18. listopada 2012. u HUM-u svečano je obilježen Svjetski dan alternativnog 

načina rješavanja sporova- Conflict Resolution Day, koji se počevši od 2005. u 

cijelom svijetu obilježava svakog trećeg četvrtka u listopadu. U ime HUM-a tog dana 

je mr. sc. Borislavu Blaževiću, dopredsjedniku HUM-a, dodijeljena je plaketa kao 

doživotnom počasnom predsjedniku. 

 

 Božićni domjenak 

 

RAD PODRUŽNICA HUM-a 

PODRUŽNICA OSIJEK 

 Hrvatska udruga za mirenje, Podružnica Osijek i Hrvatska gospodarska komora 

županijska komora Osijek, organiziralali u petak, 27. travnja 2012. predavanje: 

"Sažetak predavanja koje su održali inozemni predavači na Klubu izmiritelja u 

Zagrebu u protekloj godini", a predavanje je održao gospodin: mr. sc. Borislav 

Blažević, izmiritelj i trener izmiritelja. Nakon predavanja u 14,30 sati je radionica na 

temu: "Vještine i tehnike mirenja" 
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PODRUŽNICA SPLIT 

 

 U Splitu je 13. svibnja 2012. održana skupština Podružnica HUM-a i izabrano novo 

vodstvo, na čelu s predsjednikom Sinišom Štimcem, odvjetnikom u Splitu. 

 

 14. svibnja 2012. na inicijativu studenata Pravnog fakulteta u Splitu, UO HUM-a je 

donio odluku o osnivanju Kluba mladih izmiritelja na Pravnom fakultetu u Splitu (nije 

došlo do realizacije). 

 

 Predavanja: 

 
o 8. lipnja 2012., Uvod u mirenje, Ivan Matešić, dipl. iur. 

 
o Kako međusobno surađivati da bi postigli uspjeh u svom poslu, Ivan 

Matešić 
 

o Značaj medicinskih kriterija i vještačenja u postupcima mirenja kod 
naknade neimovinske/nematerijalne štete, Siniša Štimac, odvjetnik 

 
o Medicinsko vještačenje u sudnici kod nematerijalne/neimovinske štete 

kao temelj za mirenje po ZOO/1991, ZOO/2005, dr. sc. Anton Marović, 
dr.med. specijalist neurolog (sudski vještak) 

 
o Mirenje i uloga vještaka u mirenju, Ratko Marinović, kapetan duge 

plovidbe 
 

 

 tijekom 2012 u Podružnici HUM-a u Splitu provedena 2 postupka mirenja 

 

RAD UREDA HUM-a 

 nabavljen: skener, printer i backup hard disc 

 kupljen novi flip-chart 

 izrađene naljepnice s kontakt podacima HUM-a za lijepljenje na letcima o mirenju 

 ugrađen klima uređaj u najvećoj prostoriji HUM-a i servisirana dva starija klima 

uređaja koja su ugrađena u dvjema manjim prostorijama 

 osvježena web stranica www.mirenje.hr 

 

Predsjednik HUM - a 

mr.sc. Srđan Šimac 

 

http://www.mirenje.hr/

