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AKTIVNOSTI HUM-a 2017. 
 

 SIJEČANJ:

 

13. siječnja – sudjelovanje na otvaranju Moot Court Croatia – HUM jedan od partnera na 

natjecanju – Osnovna obuka – nagrada za drugoplasiranu ekipu; 

16. siječnja – predavanje o konfliktima u suradnji s Rotaract klubom Zagreb; voditelj: dr. sc. 

Srđan Šimac uz prisutnost Suzane Fugaj; 

17. siječnja – Erasmus studenti pravnih fakulteta posjetili HUM; 

18. siječnja – HUM - sudjelovanje na svečanosti dodjele nagrade Miko Tripalo Pravnoj klinici 

Pravnog fakulteta u Zagrebu; 

20. siječnja – „Book Club“ Kluba mladih izmiritelja HUM-a u suradnji s NPC-om, Muškarci su 

s Marsa, žene su s Venere, Dr. John Gray, diskusija o knjizi preuzetoj s liste u miroteci na 

web stranici HUM-a); 

23. siječnja – Klub izmiritelja: predavanje „Osobna i medijatorska novogodišnja rezolucija za 

2017.“; voditelj: Milan Grković; 

24. siječnja – u suradnji s MBA Croatia dr. sc. Srđan Šimac održao je predavanje 

''Upravljanje konfliktima kao preduvjet uspješnog poslovanja''; 

24. i 30. siječnja – Klub mladih izmiritelja - radionica „Pisanje projekata“ u suradnji Kluba 

mladih izmiritelja HUM-a i udruge „Zamisli“ za tim za projekte; 

25. siječnja – radionica Supervizija izmiritelja; voditeljica: Danica Lisičar; 

26. siječnja – Klub mladih - predavanje „Konflikti u radnoj sredini“; voditelj: Ivan Antić 

 

VELJAČA: 

3., 4., 5., 11. i 12. - Osnovna obuka za izmiritelje, 17 polaznika; 

6. veljače - Klub izmiritelja - predavanje ''Analiza rizika – velika pomoć u razumijevanju i 

vođenju medijacije“, mr. sc. Predrag Dukić; 
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10. veljače - Društvo arhitekata i građevinskih tehničara, Slavonski Brod, Savjetovanje - 

"Aktualna građevno – tehnička tematika" ; izlaganje pod nazivom – "Rješavanje građevinskih 

sporova mirenjem" dr. sc. Srđan Šimac; 

17. veljače - ''Budućnost obiteljskih tvrtki'', konferencija, Lider, Klub obiteljskih tvrtki, 

predavanje – ''Kako obiteljske i poslovne probleme pretvoriti u prilike'' 

 dr. sc. Srđan Šimac; 

17. veljače - Klub mladih izmiritelja – Book Club (Jxxx li vas ego, Ingrid Divković, disusija o 

knjizi, tema: Utječe li ego u nalaženju rješenja s drugom stranom?); 

18. veljače - Klub mladih izmiritelja - ''Moć neverbalne komunikacije'', Željko Tribanović, 

udruga UniVita; 

22. veljače - Supervizija izmiritelja; Danica Lisičar; 

24., 25. i 26. veljače - Dodatna obuka za izmiritelje – 15 polaznika/ica 

26. veljače – HUM i mirenje na Dnevniku HRT1 

 

 

OŽUJAK: 

 

1. ožujka - ''Drugo lice komunikacije'', Klub mladih izmiritelja, predavanje, Saša Borovnjak 

2. ožujka - sastanak, Ured pučke pravobraniteljice, dr. sc. Srđan Šimac, Suzana Fugaj 

3. ožujka - ''Perspektive mirenja u Hrvatskoj'', intervju mr. sc. Danica Lisičar, portal Radnička 

prava 

6. ožujka - HUM sudjelovao: ''Povjerenje potrošača - ključ razvoja gospodarstva'', 

konferencija, Ministarstvo gospodarstva 

6. ožujka - Klub izmiritelja, ''Kako i koje rizike procijeniti prije donošenja odluke'', predavanje, 

mr. sc. Lucia Ana Tomić 

7. ožujka - HUM sudjelovao na konferenciji: ''Kreativna Reakcija za nenasilje'', konferencija, 

Klub mladih izmiritelja 

9. ožujka - ''Hodalica'', radio emisija, radio Student, Suzana Fugaj 

13. – 17. ožujka - Tjedan mirenja na PFZG u suradnji sa studentskom udrugom eStudent po 

danima kako slijedi: 

I. dr. sc. Srđan Šimac predavanje Mirenje (medijacija) – novi hrabri svijet rješavanja 

sporova"  
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II. Dušanka Pribičević Gelb, radionica Komunikacijske vještine 

III. Petar Petrić, predavanje ‘MIRENJE: Trebate li još uvijek odvjetnika?’ i radionica: 

‘Odvjetnici u različitim ulogama u postupku mirenja, primjeri slučajeva u praksi’  

IV. Aida Marijan, predavanje ''Mirenje kao prilika i izazov za gospodarstvo'',  

V. Suzana Fugaj, radionica  ''HUMani put mirenja – Kako do win-win rješenja'' 

14. ožujka - poslana dokumentacija i prijava HZZ, javni radovi, ''HUManija zajednica'' 

15. ožujka - HUM sudjelovao na: Okrugli stol o mirenju, HGK, Tanja Hučera, Ivan Antić, dr. 

sc. Vanja Bilić 

15. ožujka - prijava na natječaj o tijelima za provođenje alternativnih potrošačkih sporova, 

Ministarstvo gospodarstva 

16. ožujka - intervju mr. sc. Maja Uzelac, Blog HUM 

20. ožujka - prilog o mirenju i HUM-u, Al Jazeera Balkan, dr. sc. Srđan Šimac, Petar Petrić 

20. ožujka - ''Napredna obuka medijatora'', konferencija, Pravni fakultet Ljubljana,  "Novosti v 

mediaciji v gospodarskih sporih", dr. sc. Srđan Šimac 

22. ožujka - Supervizija izmiritelja, Klub izmiritelja, mr. sc. Danica Lisičar 

23. ožujka - Europski centar za istraživanje mira i rata, početak prakse u HUM-u studentice 

Amy Foye (prvi posjet i upoznavanje) 

24. ožujka - Klub mladih izmiritelja - Book Club (Mostovi okruga Madison, Robert James 

Waller, diskusija o knjizi, tema: obiteljska medijacija) 

27. i 28. - u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Centra za 

posredovanje Crne Gore, u Podgorici, 27. i 28. ožujka 2017., održan je seminar – 

"Posredovanje u građanskim i imovinskim predmetima". Dr. sc. Srđan Šimac je 27. ožujka 

2017. održao predavanje pod nazivom "Sve što niste znali o tome što je posredovanje 

(medijacija) i zašto je ono dobra za sudove i suce". 28. ožujka 2017. održao je predavanja 

pod nazivom "Uloga sudova i sudaca u razvoju gospodarske medijacije, Pretpostavke za 

uspjeh gospodarske medijacije kroz praksu Visokog trgovačkog suda RH" i "Suci 21. stoljeća 

– nove uloge sudaca u parničnom postupku"  

28. ožujka - ''Vježbajmo mirenje'', radionica, Klub izmiritelja, mr. sc. Danica Lisičar, dr. sc. 

Vanja Bilić 

29. ožujka 2017., intervju / ZOU Petrić & Kajić, Blog HUM 

31. ožujka - ''Volontiram, učim, širim dobru priču'', HUM partner na projektu s Volonterskim 

centrom Zagreb 
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31. ožujka - ''Mirenje – snažni alat sindikalista za uspjeh u pregovorima'', predavanje, dr. sc. 

Srđan Šimac – seminar Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj  i duhanskoj 

industriji i vodoprivredi Hrvatske, u Hotelu Medena u Trogiru 

 

 

TRAVANJ: 

 

5. travnja - ''Mirenje u individualnim radnim sporovima'', Klub izmiritelja, predavanje, Ivan 

Antić 

6. travnja  - predavanje Hrvatska odvjetnička komora, Odvjetnička akademija, Zagreb, 

''Mirenje (medijacija) – nova prilika za odvjetnike na tržištu pravnih usluga'', dr. sc. Srđan i 

mr. sc. Mladen Vukmir 

10. travnja - Natječaj za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje 

primarne pravne pomoći, HUM suradnik na projektu sa SOS Rijeka 

18. travnja – HUM sudjelovao na promociji Pro bona – biltena Pravne klinike PFZG-a; jedan 

od objavljenih članaka: obnova suradnje HUMaa i Pravne klinike19. travnja 2017. – 

Supervizija izmiritelja, Danica Lisičar19. – 21. travnja 2017. HUM partner na ELSA 

Negotiation Competition – pobjedničkom timu (3 člana) – nagrada – pohađanje osnovne 

obuke za izmiritelje 

19. - 22. - San Francisco – najveća medijacijska konferencija na svijetu, ABA Dispute 

Resolution Section, 19th Annual Spring Conference, dr. sc. Srđan Šimac sudjelovao u 

panelu ADR Around the World: Country Developments, Global Trends, 20. travnja 2017. te u 

panelu od 21. travnja 2017., u predstavljanja knjige u izdanju American Bar Association, pod 

nazivom Stories Mediators Tell Around The World, World Edition, u kojoj dr.sc. Srđan Šimac 

kao autor ima dvije objavljene medijacijske priče -The Dentist's Chair and the Rolling Stones 

i A Christmastime Mediation 

25. travnja, Klub mladih – tribina „Medijacija je moja motivacija“ 

26. travnja – radionica za izmiritelje o vježbanju metoda i tehnika mirenja 

28. travnja 2017., Hrvatski odvjetnički zbor Dubrovnik, radionica - Mirenje (medijacija) – nova 

prilika za odvjetnike na tržištu pravnih usluga'' Voditelj: odvjetnika Mladen Vukmir i dr. sc. 

Srđan Šimac 
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28. travnja - Klub mladih izmiritelja – Book Club (Djevojka od karijere, Francesca Clementis, 

diskusija o knjizi, tema: narušeni radni odnosi  - prednosti mirenja kao rješenja) 

 

PRIPREME: 

2. svibnja – Trgovački sud u Zagrebu, predavanje za suce o mirenju u svrhu snažnijeg 

aktiviranja mirenja u prvom sudu u Hrvatskoj kojem je uvedeno mirenje, Uloga sudova i 

sudaca u razvoju mirenja  nove uloge sudaca u parničnom postupku, Mirenje - snažni alat 

sudaca u svakodnevnom rješavanju predmeta, dr. sc. Srđan Šimac 

3. svibnja - Klub mladih, predavanje „Zašto je medijacija napredna-primjeri iz prakse“, Danijel 

Pribanić 

5./6. svibnja – Poreč – Forum poslovanja nekretninama – predavanje o mirenju, dr. sc. Vanja 

Bilić 

8. svibnja, redovna i izborna Skupština 

5., 6., 7., 13., 14. svibnja – osnovna obuka za izmiritelje 

10./11. svibnja – Kolokvij o arbitraži i mirenju (Trakošćan) – dr. sc. Srđan Šimac 

12. svibnja – HOK Split –predavanje, dr. sc. Srđan Šimac 

15. svibnja – simulacija sjednice Hrv.sabora – Zakon o mirenju  

19., 20., 21., 27. i 28. svibnja – obuka za obiteljske medijatore 

25./26. svibnja – Dani otvorenih vrata udruga – HUM sudjeluje 

1.lipnja – 1.srpnja – stručna praksa u HUM-u za američke studentice u suradnji s FSRI i 

Human Rights Institute sveučilišta UCONN (druga godina zaredom) 

2.lipnja – HOK Varaždin, dr. sc. Srđan Šimac, Mladen Vukmir, odvjetnik 

9.- 11. lipnja – dodatna obuka za izmiritelje 

29.lipnja  – okrugli stol – u suradnji s Pravnim fakultetom u Splitu – „Mediation in business 

environment“ 

8. - 16. srpnja - osnovna obuka za izmiritelje 

 

OSTALO: 

- novi letci – 1000 komada 

- nove vizitke 

- novi printer – donacija Končara 
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- intervjui nagrađenih medijacijskom nagradom u 2016. – blog 

- nove zavjese i karniši u velikoj prostoriji HUM-a 

- priprema specijalističkih edukacija (obiteljska medijacija) i jednodnevni/dvodnevni tečajevi 

- napravljena polica osiguranja – u svrhu prijave na projekt besplatne pravne pomoći 

- dr. sc. Srđan Šimac predložen za Povjerenstvo za rješavanje alternativnih sporova pri 

Ministarstvu pravosuđa 

- izjava o opredijeljenosti za mirenje – novo – na web stranici za 

odvjetnike/društva/organizacije 

- otvoreno Savjetovalište za rješavanje sporova u HUMu 

- izrađena analiza mišljenja stranaka i odvjetnika o postupcima mrienja provedenih ped 

Centrom za mirenje HUM-a 

 

U PRIPREMI: 

- sporazum o mirenju i izjava o povjerljivosti – prijevod na engleski jezik 

- fotografije i CV za Listu izmiritelja HUM-a 

- nagrade za najbolje pisane radove na području mirenja 

- konferencija – pravna profesija 

- okrugli stol ''Budućnost medijacije'' 

- medijacijsko natjecanje 

 

CENTAR ZA MIRENJE: 

- 17 prijedloga za mirenje  

                     -  8 odbijeno 

                     - 1 čeka na odgovor 

                      - 8 suglasno = 8 mirenja 

- od 8 postupaka mirenja: 

                    - 3 okončana – svaki u 2 sastanka (1 nagodba) 

                    - u 5 postupaka proveden jedan sastanak, 2 čekaju na prvi sastanak 

 

NOVO:  

- provedena jedna priprema za medijaciju  

- proveden jedan postupak facilitacije  

= 10 postupaka ukupno 
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- Savjetovalište HUM-a – 1 slučaj u 3 sastanka 
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