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AKTIVNOSTI HUM-a 

 

 
 21. siječnja 

 

Predavanje  prof. dr. sc. Lidije Arambašić  

Je li stres na poslu nepobjediv  

 

 15. veljače 

Peti ciklus edukacija udruga za zaštitu potrošača - Alternativno rješavanje 
potrošačkih sporova – praksa i rezultati“; sudjelovao dr. sc. Vanja Bilić kao 
predstavnik HUM-a 

 

27. veljače 

 Predavanje suradnice HUM-a, gđe. Sanje Božić Odvjetnik jučer, danas, sutra  

 

28. veljače 

 OKRUGLI STOL: Odvjetnici u mirenju  

 
6. ožujka 

 Lucija Mulalić započela sa Stručnim osposobljavanjem u HUM-u 

 
6. ožujka 

 
Konferencija Budućnost pravne profesije u Panorami, Zagreb 

 

Izlagači na konferenciji: 

- dr. sc. Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda RH i predsjednik  HUM-a 

- Roman Završek, predsjednik Odvetniške zbornice Slovenije 

  

Panelisti na panelu I „Izgradnja putu u budućnost“ 

1. Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda RH 
2. mr. sc. Josip Salapić, izaslanik Vlade RH i državni tajnik Ministarstva 

pravosuđa RH 
3. Josip Šurjak, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore  
4. Roman Završek, predsjednik Odvetniške zbornice Slovenije 
5. Zvijezdana Rauš-Klier, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore 
6. prof. dr. sc. Igor Gliha, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

Panelisti na panelu II „Humanizacija i robotizacija prava – jesmo li zakasnili?“ 

1. Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca 
2. prof. dr. sc. Alan Uzelac, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 
3. Mladen Klasić, potpredsjednik Hrvatske odvjetničke komore 
4. mr. sc. Mladen Vukmir, odvjetnik, Vukmir i suradnici, Zagreb 
5. Marko Porobija, odvjetnik, Porobija & Špoljarić, Varaždin/ Zagreb 
6. Vlaho Hrdalo, odvjetnik u Zagrebu, predsjednik Udruge za Blockchain i 

kriptovalute 
7. Sonja Popović, SAP d.o.o., Zagreb 
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8. Filip Stipančić, tehnološki poduzetnik i startup mentor, Zagreb  

Preko 200 sudionika/ica.   
Sponzori: Novi informatory donatori IUS-INFO, RRIF, Jamnica i vinarija Feravino 

 
8. ožujka 

 
 Gostovanje Srđana Šimca na Kongresu poduzetnica, predavanje "Žena kao novo 

mjerilo uspješnosti poslovanja" 

 
12. ožujka 

 Posjet 20 učenika 3. razreda Upravne škole Zagreb.  

 Suzana Fugaj održala radionicu o mirenju 

 
13. ožujka 

 Posjet gospođe Jannette Rodgers, izmiriteljice iz SAD-a 

 
13. i 14. ožujka 

 U HUM-u održano Negotiation Competition ELSA. 

 prva nagrada osvojila osnovnu obuku za izmiritelje  

 
15. ožujka 

  Jonas Lim na tromjesečnoj stručnoj praksi u HUM-u pred UCWSP. 

 
 

18.-22. ožujka 
 
 
 
 

Tjedan mirenja na Pravnom fakultetu u Zagrebu 

 Održana predavanja Pravnik 21. stoljeća (Srđan Šimac) 

Nova uloga sudaca - sudac medijator (Tanja Hučera) 

Medijacija u svjetskoj odvjetničkoj praksi (Petar Petrić) 

Radionice Od komunikacije do medijacije - (Dušanka Pribičević Gelb) i 

Medijacija je moja motivacija (Suzana Fugaj) 

 
21. ožujka 

 Održana radionica o GDPR-u za članove/ice HUM-a 

 
21. ožujka 

 Sudjelovanje na 7. okruglom stolu o mirenju Hrvatske gospodarske komore 

vezano uz potrošačke sporove Vanje Bilića kao predstavnika HUM-a 

 
4. travnja 

 Sanja Božić održala je predavanje Odvjetnik jučer, danas, sutra  

 
 

10. travnja 

  Posjet Upravne škole HUM-u, 12 učenika/ica 2. razreda 

 Suzana Fugaj održala radionicu o mirenju 

 
11. travnja 

 Dušanka Pribičević Gelb održala predavanje o mirenju na VERN-u kao dio 

kolegija Obiteljsko poduzetništvo 

 
17. travnja 

 Sudjelovanje na svečanom obilježavanju 15. rođendana eStudenta 
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18. travnja 

 Sastanak Povjerenstva ADR-a pri Ministarstvu pravosuđa, sudjelovala Suzana 

Fugaj kao predstavnica HUM-a. 

 
24. travnja 

 Srđan Šimac održao predavanje Kako upravljati konfliktima umjesto da oni 

upravljaju nama u Školi poduzetništva i menadžmenta u Martićevoj 67 

 
25. travnja 

 FPZG – predstavljanje HUM-a i potencijalne volonterske suradnje sa 

studentima – Lucija Mulalić 

 
13. svibnja 

  Redovna i izborna skupština HUM-a 

  16. svibnja   Predavanje za mlade o medijaciji u SAD-u našeg volontera Jonasa Lima 

 
20. - 22. svibnja 

Mediation Visit to Croatia III. 

 Predavanja i diskusije o iskustvu medijatora u SAD-u 

 Predavači: Victor Schachter I Jennifer Brandt 

   Early dispute resolution as a strategic tool in managing dispute risks - Hrvatska 

udruga poslodavaca  

   Medijacija – poslovna prilika za odvjetnike u izgradnji uspješne i profitabilne 

prakse - Hrvatska odvjetnička komora 

  Medijacija kao strategijski alat za upravljanje rizicima sporenja -  Akademija za 

politički razvoj, Hrvatska udruga lobista, Hrvatska udruga žena u pravnoj profesiji i 

Udruga poslovnih žena Krug 

  VI. Okrugli stol – Odvjetnici u medijaciji - HUM 

 Predavanje studentima Verna 

   Simpozij medicinara - 19. Proljetni simpozij medicinske etike Hrvatskoga 

liječničkog zbora: „Etički aspekti rješavanja sukoba u medicini: mirenje/sudovanje“, 
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6. lipnja Hrvatski liječnički dom 

Srđan Šimac održao predavanje „Medijacija kao prevencija u upravljanju i 

rješavanju medicinskih sporova“  

 
10. lipnja 

  Predavanje na temu Važnost emocija i upravljanja njima u medijaciji 

Predavačica: Jasnica Klara Matić 

 
11. lipnja 

   Okrugli stol Okviri djelovanja u području zapošljavanja mladih – moderatorica 

Suzana Fugaj, jedna od panelistica Lucija Mulalić kao zaposlenica HUM-a 

 
17. lipnja 

     Radionica Mirno rješavanje radnih sporova,organizirana u suradnji s Udrugom 

miritelja Hrvatske u radnim i drugim sporovima i udrugom poslodavaca u obrazovanj 

Predavači: Krešimir Rožman, urednik stručnog časopisa Radno pravo 

                  Danica Lisičar, izmiritelj, trener izmiritelja, certificirani TA analitičar u  

                  medijaciji 

                  Vanja Bilić, izmiritelj, trener izmiritelja                   

 
27. lipnja 

   Predavanje  Mirno rješavanje radnih  sporova, organizirana u suradnji s 

Udrugom miritelja Hrvatske u radnim i drugim sporovima i udrugom poslodavaca u 

obrazovanju 

Predavači: Krešimir Rožman, urednik stručnog časopisa Radno pravo 

                  Danica Lisičar, izmiritelj, trener izmiritelja, certificirani TA analitičar u  

                  medijaciji 

 
3.-28- lipnja 

  4. godinu zaredom američki studenti Christopher Gelino i Isabel Oppenheimer na 

stručnoj praksi u HUM-u u suradnji s Uconn university   

15. srpnja – 19. 
kolovoza 

  Godišnji odmor 

29. i 30. kolovoza    Forum mirotvorna škola u Moravici, u ime HUM-a sudjeluje Dušanka Pribičević  

- Gelb 
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9. rujna 2019.  Sastanak, Grad Zagreb 

17.- 19. rujna 2019.  Allianz - Uvod u komunikacijske vještine i vještine upravljanja konfliktima na radnom 

mjestu 

19. rujna 2019. Konferencija u Varaždinu na temu „ Brže i efikasnije do rješenja sporova“ 

24. rujna 2019.   Predavanje u Ljubljani na temu „Odvjetnici u medijaciji – od parničnog odvjetnika  

do savjetnika stranke u medijaciji“, predavač Petar Petrić 

30. rujna 2019.  Rođendan HUM-a 

11. listopada 2019.   Savjetovalište Luka Ritz - prezentacija Božena  

14. listopada 2019.  ODVJETNICI U MIRENJU/ MEDIJACIJI, okrugli stol,  odvjetnik Petar Petrić, 

Gordana Ristin 

Predavanje: Prav(n)a moć – čovjek i umjetna inteligencija zajedno, voditelj mr.sc. 

Mladen Vukmir 

14. listopada – 21. 
listopada 2019. 

TJEDAN MIRENJA 2019. 

14.10.2019. 
13.00-15.00 Okrugli stol: Odvjetnici u mirenju/medijaciji 

        Moderator: Petar Petrić, odvjetnik 

        Uvodničarka: Gordana Ristin, Društvo medijatorjev Slovenije 

 

17.00-18.00 Predavanje: Prav(n)a moć - čovjek i umjetna inteligencija      

                     zajedno 
                    Voditelj mr. sc. Mladen Vukmir   

 

 

15.10.2019. 

10.00-12.00 Radionica za studente u suradnji s udrugom ARANE: Kako   

                    ustati nakon pada na ispitu        

 

12.00-14.30 Stručni skup za nastavnike Agencije za odgoj i obrazovanje,  

                     Županijsko stručno vijeće za Građanski odgoj i   

                      obrazovanje: Komunikacijske vještine koje  

        olakšavaju rješavanje sukoba i postupak medijacije          

        (Prehrambeno- tehnološka škola, Gjure Prejca 2, Zagreb) 

                    Voditeljica: Dušanka Pribičević-Gelb, dopredsjednica HUM-a    

14.00-15.30 Okrugli stol u suradnji s Udrugom korporativnih pravnika:  

                     Korporativni pravnici u mirenju/medijaciji 

17.00-18.30 Predavanje: Restorativna pravda u kaznenim postupcima 

                    Voditeljica: Željka Ivanac, mag. iur. 
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16.10.2019. 
10.00-12.00 Okrugli stol u suradnji s udrugom Krugovi: Brakorazvodna  

                     parnica - Od A do (M)edijacije                                                                            

                    Voditelji: dr. sc. Vanja Bilić i mr. sc. Danica Lisičar 

16.00-20.00 Radionica za izmiritelje: Vježbajmo mirenje 

 

 

17.10.2019. 
12.00-14.00 Okrugli stol: Novela ZPP-a i mirenje; Zastanite s parnicom,  

                     nastavite s medijacijom 

                    Moderator: dr. sc. Vanja Bilić 

14.00-15.00 Svečano obilježavanje Svjetskog dana rješavanja sukoba 

17.00-19.00 Radionica za izmiritelje: Supervizija izmiritelja 

17.00-19.00 Predavanje za mlade: Kako medijacija može koristiti mladim  

                     poduzetnicima?(Centar za mlade grada Zagreba, Gajeva 2,  

                    Zagreb) 

                    Voditelj: Josip Lisak  

 

 

 

18.10.2019. 

15.00-16.00 Predavanje: Pritužbe u financijskom sektoru i položaj mirenja  

                    u istome 

 

19.10.2019. 

10.00-17.00 Radionica za učenike srednjih škola u suradnji s Nansen  

                     Dialogue Centre  

                     Sarajevo Komunikacijske vještine koje olakšavaju rješavanje  

                      sukoba i postupak medijacije   

                    (Sutjeska 2, Sarajevo) 

                    Voditeljica: Dušanka Pribičević-Gelb, dopredsjednica HUM-a    

                     
 

 

PON 21.10.2019. 

14.30-16.00 Medijacija u školama uz male medijatore škole Vrbovsko  

17.00-19.00 Predavanje za građane: Kako riješiti susjedske sporove? 

                    (Gradska vijećnica, Rijeka) 
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AKTIVNOSTI KLUBOVA HUM-a 

 
 
KLUB MEDIJATORA  
 

 

 23. siječnja 2019., Supervizija izmiritelja. Radionica Supervizija izmiritelja ima edukativnu svrhu, okuplja 

iskusne miritelje raznih profesija, koji imaju iskustvo i pruža priliku da se proces medijacije unaprijedi. 

Voditeljica mr. sc.Danica Lisičar 

 

 
 
 
 

 
KLUB MLADIH IZMIRITELJA HUM-a 
 

 

 Prvi sastanak u 2019. godini Klub mladih izmiritelja HUM-a održao je 15. siječnja.  

 Damjan Moškatelo 14. ožujka 2019. upriličio je radionicu „Svijet pregovaranja - Što su pregovori i kako im 

možemo pristupiti“.  

Morana Rešetar 24. travnja 2019. održala je za Klub mladih izmiritelja HUM-a radionicu na temu Učenje, a 

ne mučenje - Mentalne mape. 

 

Book Clubovi održavaju se jednom mjesečno u suradnji s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima 

kaznenih djela. 

 
 
 
 

23.-24. listopada 2019.  10. Međunarodna konferencija -  Alternativno rješavanje sporova – suradnja uprave 

i pravosuđa s gospodarstvom 

3. studenoga 2019. Sudjelovanje na međunarodnom seminaru iz medijacije u Beogradu 

6. i 7. studenoga 2019. Conference On Mediation In Business Disputes, Srđan Šimac 

20. studenoga 2019.   Petar Petrić, Kako izgraditi uspješnu praksu medijatora 

21. studenoga 2019.  Posjet suca La Manna iz Italije u okviru Programa specijalizirane razmjeneza 

područje prava tržišnog natjecanja (EJTN) 

25 studenoga 2019.  Predavanje za medijatore Centra za mirenje HGK, Tanja Hučera, članica Upravnog 

odbora HUM-a  

29. i 30. studenoga 
2019.  

Mediation on the pulse of time, Slovakia 
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SURADNJE 
 
 

HUM je sudjelovao kao partner 23. siječnja na svečanom otvorenju natjecanja - Moot Court Croatia. 
Također je sudjelovao i na završnici Moota 5. svibnja. 

 
 

25., 26., 27. veljače 2019. održana je Mala škola ljudskih prava. 
HUM je ove godine partner na Maloj školi ljudskih prava, koju organizira ELSA Zagreb. Kroz tri dana od 
stručnih predavača i praktičara studenti i mladi pravnici saznat će više o obiteljskoj medijaciji kao novom 
doprinosu osnaživanju prava na poštovanje obiteljskog života. 25. veljače – MŠLJP panel diskusija: 
"Dobre strane, izazovi i i budućnost obiteljske medijacije"; Vanja Bilić, 26. veljače- predavanje o odnosu 
bračnih drugova prema obiteljskoj medijaciji; Danica Lisičar 
 
17. rujna 2019. dr. sc. Srđan Šimac kao predstavnik HUM-a izabran kao kandidat Savjeta za razvoj 
civilnoga društva za članove Nacionalne kontakt točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu 
smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD). 
 
29. i 30. listopada 2019. – OAZA -  sastanak vezan za razvijanje osobnih vještina, Suzana Fugaj, 
volonteri/ke uspješno završili projekt po alatu za korištenje vještina 
 
6. studenoga 2019. - Srđan Šimac sudjelovao na CEPOR-ovom Forumu obiteljskih poduzeća i prijenosa 
poslovanja 2019. u kongresnoj dvorani Forumu u Zagrebu. Cilj Foruma je promocija obiteljskih poduzeća 
u Hrvatskoj, te pružanje korisnih informacija poduzetnicima i svim zainteresiranima za temu izazova 
razvoja i održivost obiteljskih poduzeća u Hrvatskoj. Sudjelovanje na Panel diskusiji : Savjetodavna 
podrška za prijenos poslovanja u Hrvatskoj ( sudionici panela : Andrija Garofulić - Mazars Hrvatska, 
Andreja Švigir - Altius savjetovanje, Srđan Šimac - Hrvatska udruga za mirenje Zoran Zemlić - KPMG 
Hrvatska, Nikola Oršanić - Consultarium, Moderator: Ivan Topčić - Tim kabel, Sesvete) 

 
 

 
PROJEKTI 

 

 

CENTAR ZA MLADE GRADA ZAGREBA: 

 

Udruzi Zamisli iz Zagreba odobren je projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu 

programa 2014. – 2020. pod nazivom Centar za mlade grada Zagreba, u kojem sudjeluje 30 

partnera, između kojih je i HUM. Svrha projekta  je osnivanje i djelovanje Centra kroz 18 mjeseci kao 

mjesta za provedbu široke lepeze aktivnosti mladih i za mlade u lokalnoj zajednici najvećeg hrvatskog 

grada, kako bi dobiti niz alata i vještina kojima će kao volonteri i vršnjaci moći nastaviti razvijati 

interesne aktivnosti. Iznimno nam je zadovoljstvo što će mladi izmiritelji imati priliku predstaviti 

aktivnosti HUM-a na mjesečnoj bazi mladima te se veselimo suradnji s ostalim partnerima. 

 

PROJEKTI I SURADNJE HUM-a 
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U 2019. godini HUM je održao sljedeće radionice: 

 

 Suzana Fugaj, 23. siječnja – Savjetovanje o upravljanju konfliktima 

 Suzana Fugaj, Marija Vujeva, 7. veljače – Od komunikacije do medijacije 

 Damjan Moškatelo,  16. veljače – Uvod u pregovaranje 

 Tea Mađerčić, 27. veljače – Gospodar svoje sreće 

 Ana Šeničnjak, 9. ožujka – Nenasilna komunikacija u poslovnoj komunikaciji 

 Suzana Fugaj, 26. ožujka – Kako pomoći drugima da svađa završi dogovorom?  

 Lorena Sopić i Petra Siladi Fitzi, 18. travnja - Ja sam OK, ti si OK - što onda kada nismo? 

 Mihaela Bekina, 11. travnja – Kako pristupiti problemu iz druge perspektive?  

 Ružica Eterović i Natalija Sokol Kvesić, 8. svibnja – Igrom do sebe, igrom do tebe 

18. svibnja 2019. obilježeno je šest mjeseci rada Centra za mlade Grada Zagreba. Suzana Fugaj i Dora 

Blažević predstavljale su HUM i preuzele priznanja za rad HUM-Fa u okviru Centra za  

 3. mjesto partnera s najviše sati organiziranih grupnih aktivnosti;  

 za inovativnost i suradljivost u svim aktivnostima te  

 za najveći broj sudionika u jednoj aktivnosti Tip2 kroz projekt. 

 Suzana Fugaj, 12. lipnja - Poboljšanje odnosa kroz izmiriteljske vještine i NLP alate 

Suzana Fugaj, 5. lipnja - Medijacija u zajednici 

29. kolovoza 2019. - sastanak 

Josip Lisak , 30. kolovoza 2019. - Mediation in Black 

Mateja Meštrović, 2. rujna 2019. - Abeceda medijacije 

Suzana Fugaj,  6. rujna 2019. - Dijalog Eu s mladima, tema kvalitetno učenje 

10. rujna 2019. - fokus grupa - Zamisli 

Suzana Fugaj , 19. rujna 2019. - sastanak 

29. studenoga 2019.- obilježavanje rođendana 

Projekt traje cijele godine. 

  

 NOVI SINDIKAT - MIP2030 

Novi sindikat s partnerima provodi projekt “Socijalni dijalog i suvremeni industrijski   odnosi – jučer, 
danas, sutra – mogućnosti i perspektive –MIP 2030.” koji sufinancira Europska unija u okviru 
Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020”, financiranog. iz Europskog socijalnog 
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fonda u 100-postotnom iznosu od 1,14 milijuna kuna. Cilj projekta je promicanje dijaloga sa socijalnim 
partnerima radi razvoja novih standarda, kroz stručnu analizu stručnjaka o perspektivama rada i razvoja 
socijalnog dijaloga do 2030. Projekt ostvaruje povećanje kompetencija 40 zaposlenih i zainteresiranih 
članova partnerskih organizacija kroz razvoj modula osposobljavanja, razmjene iskustava i upoznavanje 
primjera najbolje prakse u području socijalnog dijaloga.  
Hrvatska udruga za mirenje projektu daje dodanu vrijednost jer je institut mirenja jedan od ključnih 
prioriteta i osnažuje kulturu socijalnog dijaloga, a sindikalna središnjica Hrvatska udruga radničkih 
sindikata i Sindikat kabinskog osoblja zrakoplova, sudjelovanjem u projektu jačaju vlastite kapacitete za 
sudjelovanje u socijalnom dijalogu na nacionalnoj razini, odnosno na razini kompanije, a ujedno jačaju 
kapacitete za socijalni dijalog i na nižim razinama za sve svoje članove. 
 
 21. -23. veljače - u europskom projektu s Novim sindikatom održane su edukacije o socijalnom dijalogu 

pod nazivom EU oblici, okviri i procesi za socijalni dijalog (Suzana Fugaj, Sanja Božić) 

 7. ožujka - Okrugli stol o EU socijalnom dijalogu   

 26., 27. i 28. ožujka, 2. i 3. travnja -  Dušanka Pribičević Gelb i Danica Lisičar održale su 40-osatnu 

edukaciju na temu Jačanje komunikacije, sprječavanje i mirno rješavanje sukoba.  

Od 23. do 25. održana je edukacija o socijalnom dijalogu pod nazivom “EU bipartitni i tripartitni socijalni 

dijalog”. U ime HUM-a sudjelovale su Suzana Fugaj i Božena Mutić. 

11. lipnja održan okrugli stol u Europskom Domu Zagreb. Okrugli stol organiziran je od strane HUM-a u 

okviru projekta MIP2030 "Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi - jučer, danas, sutra - mogućnosti 

i perspektive 2030" pod nazivom: EU mehanizmi i alati za održivi socijalni dijalog, čiji je nositelj Novi 

sindikat 

7. i 8. lipnja u Opatiji održan dvodnevni seminar o socijalnom dijalogu pod nazivom “Mehanizmi i alati 

uspješnog socijalnog dijaloga, razvoj komunikacijskih vještina i tehnika, kolektivnog pregovaranja” 

(predstavnica HUM-a kao partnera projekta-Suzana Fugaj) 

11.- 13. rujna – Milano, studijski posjet (predstavnica HUM-a kao partnera projekta-Suzana Fugaj) 

27. studenoga  - okrugli stol Okviri djelovanja socijalnog dijaloga u nesigurnim uvjetima rada 

Projekt traje cijele godine. 

  

 VOLONTERSKI CENTAR ZAGREB 

Volonterski centar Zagreb prijavitelj je projekta “Volontiram, učim, širim dobru priču – zajednica malih 
volontera“, koji je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ove je školske godine naša udruga 
nastavila suradnju s Volonterskim centrom Zagreb uključivši se u projekt “Volontiram, učim, širim dobru 
priču – zajednica malih volontera”. Projekt je usmjeren na odgoj djece za volontiranje, razvoj znanja, 
vještina i kompetencija potrebnih za aktivno građanstvo te stvaranje aktivne i humane zajednice malih 
volontera koji će u budućnosti biti pokretači pozitivnih promjena u društvu. 
Nositelj projekta je Volonterski centar Zagreb, a projekt se provodi u partnerstvu s tri osnovne škole s 
područja Zagreba, OŠ Matije Gupca Gornja Stubica, s područja Krapinsko-zagorske županije te 
Hrvatskom udrugom za mirenje. Učenici će u projektu biti uključeni u orijentacijske radionice o 
volontiranju, u radionice o nenasilnoj komunikaciji, volonterske akcije te druge aktivnosti volonterskog 
programa. U projektu kao predstavnica HUM-a aktivno sudjeluje Dušanka Pribičević- Gelb 

27. veljače 2019. u ime HUM-a, Dušanka Pribičević Gelb u Osnovnoj školi Augusta Cesarca održala je 
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radionicu o nenasilnoj komunikaciji kao dio projekta.  

 Radionice su održane 7. ožujka 2019 u Osnovnoj školi Voltino, 2. i 4. travnja u OŠ Nikole Hribara, Velika 

Gorica, 8. travnja u OŠ Otona Ivekovića, 9. travnja u OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica, u OŠ Pavleka 

Miškine 14. svibnja, 29. svibnja u OŠ Zaprešić. 

 7. svibnja 2019. održana je konferencija za volontiranje zaposlenika „Na valovima volonterstva“ . 

7. lipnja 2019. Dušanka Pribičević Gelb održala je radionicu o komunikacijskim vještinama u volonterskom 

centru Zagreb – kao posljednja aktivnost HUM-a u projektu. 

   

VOLONTERSKI CENTAR ZAGREB 

 Volonterski centar Zagreb prijavitelj je projekta „Školska volonterska zajednica – snaga za održivi 
razvoj“ u okviru Švicarsko – hrvatskog programa suradnje koji sufinancira Ured za udruge vlade RH. 
Projekt traje 20 mjeseci, a započeo je 1.8.2019. Cilj projekta je osnažiti doprinos organizacija civilnog 
društva obrazovanju za održivi razvoj uz unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije. HUM kao partner 
projekta održava edukacije u osnovnim školama o nenasilnoj komunikaciji, a kao predstavnica HUM-a u 
projektu sudjeluje Dušanka Pribičević – Gelb. Ostali partneri su:  Udruga OAZA, Industrijsko-obrtnička 
škola Slatina, Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina, Osnovna škola Augusta Šenoe Zagreb, IX. 
gimnazija Zagreb. Projektom će se razvijati novi programi izobrazbe i 2 kurikuluma, održavati 
orijentacijske radionice o volontiranju, zaštiti okoliša i nenasilnoj komunikaciji, provoditi edukacija o 
menadžmentu volontera i mnoštvo volonterskih akcija.  Predviđena je i izrada i tiskanje nove publikacije o 
osnovnoškolskom volontiranju, a škole koje su partneri dobit će posebne prostorije za vrijedne volontere. 
Više o projektu pratite na facebooku i web stranici Volonterskog centra Zagreb, https://www.vcz.hr/info-
pult/novosti-i-dogadjanja/zapoceo-projekt-skolska-volonterska-zajednica-snaga-za-odrzivi-razvoj/ 

 

27. rujna 2019. – sastanak stručne skupine i projektnog tima (predstavnice HUM-a: Dušanka Pribičević-

gelb i Suzana Fugaj) 

2. listopada 2019. -  sudjelovanje u projektu „Školska volonterska zajednica – snaga za održivi razvoj“ 

 

SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA 

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda, 

prijavljeni projekt Sindikata hrvatskih učitelja „Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga u sektoru 

osnovnog obrazovanja“ ocijenjen je s kao najbolji u Republici Hrvatskoj, u kojem je i HUM partner.  Kroz 

projekt će se organizirati i mreža miritelja na području 851 škole u kojima djeluje SHU. Zajednički cilj je 
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doprinijeti i osigurati stvaranje za zdravo i kvalitetno radno okruženje u kojem se štiti dostojanstvo radnika. 

Veselimo se suradnji i zajedničkim radnim izazovima!  

 17, 18, 19. svibnja i 1., 2. lipnja 2019. održana osnovna obuka za medijatore u okviru projekta Jačanje 

bipartitnog socijalnog dijaloga u sektoru osnovnog obrazovanja sa Sindikatom hrvatskih učitelja. 

Projekt je završio krajem studenoga 2019. 

 

 SOS RIJEKA – centar za nenasilje i ljudska prava 

SOS RIJEKA – centar za nenasilje i ljudska prava prijavitelj je projekta za pružanje primarne pravne 

pomoći koji je objavilo Ministarstvo pravosuđa RH, a u kojem je HUM kao partner održao dvije aktivnosti  

u sklopu Tjedna mirenja, 21.10.2019. u Rijeci. Cilj projekta je osiguranje primarne pravne pomoći 

građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj 

pomoći. 

Prrojekt je trajao lipanj do prosinac 2019.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
RADIO EMISIJE 

6. veljače 2019. - radio emisija Isti i različiti na Hrvatskom radiju 1 s početkom u 
21,10 sati, GOST: Petar Petrić, odvjetnik i izmiritelj, a tema: Mirenje/ medijacija kao 
dio budućnosti 

 
  4. ožujka 2019. - gostovanje Srđana Šimca u emisiji Studio 4, HRT  

 6. ožujka 2019. - Radio 101 izvijestio o konferenciji Budućnost pravne profesije u 

organizaciji HUM-a 

 7. ožujka 2019. - gostovanje Suzane Fugaj u emisiji Hodalica, Radio Student  

 7. ožujka 2019. - gostovanje  Petra Petrića, Ana-Marije Kajić i Zorana Milivojevića u 

emisiji Slovo Zakona (Hrvatski radio) 

 4. travnja 2019. - Slovo zakona, Budućnost pravne profesije, 1. panel – izgradnja puta 

u budućnost   

6. lipnja 2019. - Radio Sljeme, Srđan Šimac o medijaciji u sklopu 19. Proljetnog 

simpozija medicinske etike Hrvatskoga liječničkog zbora 

14. listopada 2019. – Radio Sljeme, Danica Lisičar 

14. listopada 2019. – Antena Zagreb , najava , Petar Petrić 

PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI HUM-a 
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14. listopada 2019. – Yammat, Duška 

 
TELEVIZIJSKE  

EMISIJE 

 
 9. veljače 2019. - emisija "Zagonetno putovanje - Putujemo Hrvatskom"; Srđan Šimac 

 6. ožujka 2019. - HRT Dobro Jutro, Hrvatska, javljanje uživo s konferencije Budućnost 

pravne profesije – Petar Petrić i Sonja Popović  

 28. svibnja 2019. – HRT, emisija Kod nas doma, Kako se pomiriti poslije svađe, Srđan 

Šimac 

11. listopada 2019. – Z1, Srđan Šimac 

13. lipnja 2019. – HRT, Slovo zakona , Srđan Šimac 

14. listopada 2019. – Dobro jutro, Hrvatska, Srđan Šimac, Vanja Bilić 

16. listopada 2019. –HRT, Slovo zakona  

15. listopada  2019. – HRT, HTV 4, emisija Studio 4, Srđan Šimac i Petar Petrić 

 

 

 

 

 

TISAK i PORTALI 

28. siječnja 2019. - u časopisu Lider, Srđan Šimac 

Gospodarstvenici, poduzetnici, članovi uprava, menadžeri, Vaši sporovi nisu pravni, 
već poslovni problemi. Na taj način pristupite i njihovom rješavanju. U medijaciji 
možete pobijediti u svakom sporu!  

 

6. ožujka 2019. - Cropix objavio fotografije s konferencije Budućnost pravne 
profesije u organizaciji HUM-a 

 

6. ožujka 2019. - konferencija Budućnost pravne profesije spomenuta u Jutarnjem 
listu 

 

6. ožujka 2019. - konferencija Budućnost pravne profesije spomenuta na portalu 
Hrvatska danas 

 

6. ožujka 2019. - konferencija Budućnost pravne profesije spomenuta na online 
portalu HRT-a 

 

6. ožujka 2019. - HOK izvještava o konferenciji Budućnost pravne profesije u 
organizaciji HUM-a 

 

6. ožujka 2019. – Lider najavljuje konferenciju Budućnost pravne profesije u 
organizaciji HUM-a 

 

7. ožujka 2019. – EDUS-INFO izvještava o konferenciji Budućnost pravne profesije 

 

8. ožujka 2019. - Poduzetnik.biz izvještava o konferenciji Budućnost pravne 
profesije u organizaciji HUM-a 

 

11. ožujka 2019. - Hrvatska javnobilježnička komora izvještava o konferenciji 
Budućnost pravne profesije u organizaciji HUM-a 
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29. kolovoza 2019. – Objava teksta odvjetnice Kristine Bajsić Bogović o medijaciji 
kod djece na portalu 24 sata 

 

3. listopada 2019. -  objava na portal muralist o tjednu mirenja  

 

14. listopada 2019. – objava na portalu Centra za mlade  grada Zagreba, najava za 
tjedan mirenja 

 

14. listopada 2019. – objava na portal “ Radio Križevci”, najava za tjedan mirenja 

 

14. listopada 2019. - objava na portalu “MojZagreb.info”   

 

14. listopada 2019. – objava na portal “studentski.hr” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Organiziranje i koordinacija rada volontera  

 Rad na vizualnom identitetu prostora 

 Kreirana, tiskana i nadopunjena nove brošure o medijaciji općenito i u medijaciji u gospodarskim 
sporovima 

 novi hladnjak 28. svibnja 2019. 

 30. rujna 2019. HUM je proslavio 16. rođendan. 

 novi laptop (projekt s Volonterskim centrum Zagreb) 

 novi printer (projekt sa SOS Rijekom) 

 potpisano je 14 novih volonterskih ugovora, radu HUM-a svojim je angažmanom doprinijelo 16 
volontera i volonterki, koji/e su odradili 1462 volonterskih sati 

 

 

 

 

 

 

Rad Centra za mirenje značajno se uvećao u pogledu izravne ili telefonske komunikacije s brojnim 

osobama koje traže savjet oko najboljeg načina rješavanja njihovogproblema i informiraju se bi li 

mirenje bilo pogodan i odgovarajući način za rješavanje njihovog spora. Potencijalne stranke najčešće 

kontaktiraju HUM oko pravnih savjeta te općih informacija o postupku mirenja. Odluke stranaka da se 

upuste u mirenje postaju sve češće. Najveća zapreka mirenju je i dalje nevoljkost druge strane da u 

mirenju sudjeluje, kao i nedovoljna vidljivost HUM-a te slaba informiranost građana o samom postupku 

mirenja. Kako bi rad Centra za mirenje pružao i osigurao što veću kvalitetu usluge strankama, 

kontinuirano se osuvremenjuju procedure i odnos s korisnicima usluga HUM-a. 

 

Lista medijatora HUM-a 

 

Na Listi medijatora HUM-a na službenoj web stranici HUM-a nalazi se 52 medijatorica i medijatora. 
Sastavljena od redovnih članova HUM-a – medijatora  koji se permanentno usavršavaju, koji 
udovoljavaju uvjetima za upis u Registar medijatora koji vodi Ministarstvo pravosuđa RH te uvjetima za 

1. AKTIVNOSTI UREDA HUM-a 

2. AKTIVNOSTI CENTRA ZA MIRENJE 

do 4. srpnja  
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ostanak u njemu (čl. 39. t. 4. i 5. Statuta HUM-a) te koji uredno plaćaju članarinu. Lista se redovito 
ažurira. Medijatori na Listi medijatora dužni su sudjelovati na edukacijama koje samo za njih organizira 
HUM. 

 

 

Medijatori/ce 

 

U 2019. mirenja su provodili/e ili još provode medijatori/ce s Liste medijatora/ica HUM-a:  dr.sc. Vanja 
Bilić, Vlatka Cvok, Jadranka Gržin, Vesna Jurički, Josipa Jurinić, Tamara Dolgoš-Kos, mr. sc. Danica 
Lisičar,Sonja Majetić-Pavlinić, Sanja Majić, Nikolina Mišković, Petar Petrić, Dušanka Pribičević-Gelb, 
dr. sc. Srđan Šimac, Zdravko Tukša i Ana-Marija Žic Ralić. Stranke su najčešće unaprijed uz prijedlog 
za mirenje same predlažu osobe medijatora/ice, a kada to ne učine, prijedlog osobe medijatora /ice 
dolazi od Centra za mirenje ovisno o vrsti spora. 

 

Tijekom Tjedna mirenja medijatori su se prijavljivali radi provođenja mirenja pro bono, stoga su stranke 
imale mogućnost izabrati medijatora prema listi prijavljenih medijatora, no kako im je omogućeno 
provođenje mirenja bez naknade, najčešće su stranke molile da  HUM imenuje osobu medijatora. 

 

Prijedlozi za pokretanje mirenja 

 

Ove je godine u Centra za pregovaranje i mirenje HUM-a pristiglo ukupno 109 prijedloga za pokretanje 
postupka mirenja, Do 5. prosinca 2019. od toga nije prihavćeno 60 prijedloga.  Na odgovore se čeka u 
još 9 postupaka.  

 

 

Tjedan mirenja 2019. 

 

Tijekom Tjedna mirenja promotivno je svim fizičkim i pravnim osobama koji su dostavili prijedlog za 
mirenje u tom tjednu, osigurano provođenje mirenja bez naknade. U razdoblju od 14. do 21. listopada 
2019. zaprimljeno je 34 prijedloga. Radi porasta broja upita i velikog odaziva građana poželjno je 
ponoviti ovakve i slične promotivne akcije u 2020. Do 5. prosinca 2019. prijedloge je prihvatilo 5 
stranaka, što znači da je pokrenuto 5 mirenja, dok u 28 slučajeva prijedlozi za pokretanje nisu 
prihvaćeni, odnosno druga strana nije bila zainteresirana za mirno rješavanje spora. U preostalih 1, još 
se čeka na odgovor druge strane/drugih strana.  

 

Postupci mirenja 

 

U 2019. pred Centrom za pregovaranje i mirenje HUM-a pokrenuto je 35 postupaka. Mirenja se 
obično provode u prostorijama HUM-a, a jedno u Rijeci. Do 5. prosinca 2019. okončano je ukupno 31 
postupaka, od kojih je 7 započeto u 2018 i dovršeno 2019..  

 

Stranke su kroz ovu godinu uz pomoć izmiritelja uspješno dogovorile rješenje i potpisale nagodbu u 23 
predmeta, odnosno 18 nagodbi od ove godine koje su pokenute i završene i  5 nagodbi koje su 
pokrenute 2018. godine , a završene 2019., što znači da su nagodbe sklopljene u 78 posto od ukupno 
okončanih postupaka. U čak 9 postupaka nagodba je sklopljena već na prvom sastanku, dakle u 50 
posto. Najbrža nagodba na prvom zajedničkom sastanku postignuta je za 40 minuta. Sastanci u 
medijacijama okončanim nagodbama u HUM-u prosječno su trajali 1 sat i 45 minuta. 

 

Od 35 postupaka započetih i okončanih u 2019.,5 ih se odnosilo na razvrgnuće bračne stečevine, 4 se 
odnosilo na naknadu štete., 4 se odnosilo na ozljede na radu dok se ostali predmeti najčešće 
nasljedne/ostavinske postupke, poboljšanje komunikacije među strankama, podjelu imovine I pravo 
vlasništva, kao i podmirenje dugovanja I isplatu.   

 

U 6 predmeta u 2019. stranke su odustale od mirenja zbog nepostojanja daljnjeg interesa ili 
nemogućnosti postizanja međusobnog dogovora. Pred Centrom za mirenje HUM-a u tijeku je još 22 
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postupaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. PROVEDENE OBUKE ZA MEDIJATORE 

 

25., 26., 27. siječnja i 2. i 3. veljače 2019. – OSNOVNA OBUKA ZA MEDIJATORE 

29. i 30. ožujka 2019. – ZASTUPANJE U MEDIJACIJI 

12., 13., 14. travnja 2019. - DODATNA OBUKA ZA MEDIJATORE 

26., 27., 28. travnja i 4.,5. svibnja 2019. - OSNOVNA OBUKA ZA MEDIJATORE 

10., 11. i 12. svibnja 2019. u Rijeci - DODATNA OBUKA ZA MEDIJATORE 

                  17, 18, 19. svibnja i 1., 2. lipnja 2019. OSNOVNA OBUKA ZA MEDIJATORE  

u okviru projekta sa Sindikatom hrvatskih učitelja 

 

28., 29., 30. lipnja - OSNOVNA OBUKA ZA MEDIJATORE 

 

13., 14., 15., 28., I 29. rujna 2019. – OSNOVNA OBUKA ZA MEDIJATORE 

 

8., 9., 10. studenoga 2019. - DODATNA OBUKA ZA MEDIJATORE 

 

15., 16., 17. 30. studenoga I 1. prosinca 2019.  - OSNOVNA OBUKA ZA MEDIJATORE 

 

 

Ove je godine na osnovnim obukama 53 medijatora/ica steklo certifikat, dok je 35 medijatora/ica obnvilo 
i prodbilo svoja medijatorska znanja kroz dodatnu obuku.  

 

 

 

 
U Zagrebu, 10. prosinca 2019. 

 

 

 

3. EDUKACIJE 


