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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Законот за медијација („Службен весник на Република Македонија “ бр. 188/13, 148/15 и 
192/15) имаше за цел унапредување и развивање на медијацијата, имајќи ја предвид 
определбата на државата за унапредување и успешно функционирање на медијацијата  
во Република Македонија.
Медијацијата како еден од алтернативните начини на решавање на споровите во 
Република Македонија е промовирана со донесувањето на Законот за медијација во 
2006 година, изготвен во согласност со Стратегијата за реформа на правосудниот 
систем 2004-2008, со примарна цел растеретување на судовите од огромниот број на 
предмети. како и определбата на Република Македонија за интегрирање во европските 
текови. 
Медијацијата е начин на решавање на спорови во кој страните спорниот однос 
настојуваат да го решат на мирен начин со помош на еден или повеќе медијатори, кои 
на страните им помагаат да постигнат заедничко прифатливо решение. 
Предлогот на закон е подготвен заради овозможување на примена на Законот 
медијација во парничната постапка, во делот кој се однесува на условена задолжителна 
медијација во стопанските спорови во кои вредноста на паричното побарување не го 
надминува износот од 1.000.000,00 денари. Имено со измените на Законот за парнична 
постапка  („Службен весник на Република Македонија “ бр. 124/15) со членот 47 се 
пропишаа измени во членот 461 од Законот за парничната постапка и се пропиша 
обврска за задолжителен обид за  медијација во стопанските спорови за парично 
побарување чија што вредност не надминува 1.000.000 денари, а по кои постапката се 
поведува со тужба пред суд. Притоа, странките се должни, пред поднесувањето на 
тужбата да се обидат спорот да го решат по пат на медијација. При поднесување на 
тужбата тужителот е должен да приложи писмен доказ издаден од медијатор дека 
обидот за решавање на спорот по пат на медијација не успеал.
Како Законот за парничната постапка стапи на сила на 01.02.2016 година,  неопходно е 
да се создадат услови за непречено негово применување, во ситуација кога Законот за 
медијација сеуште не е во целосна примена, односно не постои доволен број на 
лиценцирани медијатори со положен испит согласно одредбите на член 48 од Законот 
за медијација, заради што не е формирана Комората на медијатори од член 32 на 
истиот закон. 
Воедно со предложените измени се овозможува и одржување на испитот за медијатори 
повеќе од два пати во текот на една година, со цел овозможување на доволен број на 
лица со положен испит за медијатори кои би сакале да аплицираат за лиценца за 
вршење на медијаторски работи.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ  РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ

Целта на измените е создавање на услови за започнување со работа на медијаторите 
кои го положиле испитот за медијатори од член 50 на Законот за медијација.

III.ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН  ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

Предлогот на закон за дополнување на Законот за медијацијата по скратена постапка 
не предизвикува финансиски импликации врз буџетот на Република Македонија. 



IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ 

За спроведување на овој Закон не се потребни дополнителни финансиски средства од 
Буџетот на Република Македонија.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА МЕДИЈАЦИЈА

Согласно член 170 алинеја 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, 
се предлага Предлог-Законот за дополнување на Законот за медијација да се донесе 
по скратена постапка, со оглед дека станува збор за кратка законска измена која не е 
од сложена природа.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕДИЈАЦИЈА 

Член 1 

Во Законот за медијација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
188/13, 148/15 и 192/15), во член 48 во ставот (5)  по зборот „полага“ се додава зборот 
„најмалку“.

Член 2

Во член 57 по ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4), кои гласат:
,,(3) Членовите на Одборот имаат право на месечен паричен надоместок  за 

присуство на седниците на Одборот, најмногу во износ од половина од просечната 
нето плата во Република Македонија, во зависност од бројот на одржани седници и 
нивно присуство на седниците,   како и право на надоместок на патните трошоци во 
рамки на реално направените трошоци, за што Министерството за правда донесува 
решение. Доколку во текот на месецот не се одржи седница на Одборот, членовите 
немаат право на месечен паричен надоместок.

(4) Начинот на пресметување на месечниот паричен надоместок и 
признавањето на патните трошоци од став  (3) на овој член ги пропишува министерот 
за правда.“

Член 3

По членот 68 се додава нов член 68 –а, кој гласи:
„(1) Медијаторите кои се стекнале со лиценца за медијатор согласно член 46 од 

овој закон, а не се запишани во Именикот на медијатори, од денот на влегувањето во 
сила на овој закон до денот на нивното запишување во Именикот на медијатори можат 
да вршат медијаторски работи согласно одредбите од овој закон.

(2) Медијаторите од став (1) на овој член се должни да достават пријава до 
Комората на медијатори за упис во Именикот на медијатори во рок од 30 дена од 
денот на формирањето на Комората.

 (3) Доколку медијаторите од ставот (1) на овој член не поднесат пријава за 
упис во Именикот на медијатори во рокот од став (2) на овој член, немаат право вршат 
медијаторски работи согласно одредбите од овој закон. “ 

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕДИЈАЦИЈА

I.   ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕДИЈАЦИЈА

Со донесувањето на дополнувањата на Законот за медијација, ќе се овозможи примена 
на Законот за медијација во парничната постапка, во делот кој се однесува на 
задолжителна медијација во стопанските спорови во кои вредноста на паричното 
побарување не го надминува износот од 1.000.000,00 денари. 

Од причина што измените на Законот за парничната постапка стапија во сила на ден 
01.02.2016 година,  неопходно е да се создадат услови за непречено негово 
применување, во ситуација кога Законот за медијација сеуште не е во целосна 
примена, односно не постои доволен број на лиценцирани медијатори со положен 
испит за медијатори согласно одредбите на член 48 од Законот за медијација, заради 
што не е формирана Комората од член 32 од истиот закон. 

Предложениот текст на Предлог Законот за дополнување на Законот за медијација 
содржи 4 члена.

Со предложениот член 1 од предлог законот, се уредува можноста бројот на испитните 
сесии да биде и поголем од претходно утврдените две, а во зависност од реалните 
потреби и динамика кои ќе овозможат доволен број на лица со положен испит за 
медијатори кои би сакале да аплицираат за лиценца за вршење на медијаторски 
работи.

Со предложениот член 2 од предлогот, се уредува можноста за исплаќање на месечен 
надоместок за работата на членовите на Одборот и патните трошоци. се уредува дека 
начинот на пресметување на месечниот паричен надоместок и признавањето на 
патните трошоци на членовите на Одборот

Со предложениот член 3 се надминува проблемот со функционирање на 
лиценцираните медијатори до формирањето на новата Комора на медијатори, а која е 
надлежна за водење на Именикот на медијатори.

Со член 4 се уредува влегувањето во сила на овој закон.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Со предложените дополнувања на законот се предлага изменување на постојните 
решенија на Законот, истите се меѓусебно поврзани и се однесуваат на иста правна 
работа.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со дополнувањето на Законот за медијација се очекува непречено функционирање на 
Законот за парничната постапка, во делот на стопанските спорови во кои вредноста на 
паричното побарување не го надминува износот од 1.000.000,00 денари.



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИ
ОД ЗАКОНОТ ЗА МЕДИЈАЦИЈА КОИ СЕ ДОПОЛНУВААТ

Програма за полагање на испитот за медијатор и испитни сесии
Член 48

(1) Испитот се состои од три дела, и тоа:
- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење,
- втор дел (студија на случај), со кој се проверува способноста за спроведување на 
процес на медијација во практиката и
- трет дел, во кој се оценуваат личните особини и карактеристики и практичните 
вештини, способности и знаења за медијација.
(2) Испитот од ставот (1) алинеи 1 и 2 на овој член се полага писмено по електронски 
пат со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски 
тест на компјутер од сферата на:
1) знаење за медијација;
2) вештини на медијаторот;
3) градење на добри односи;
4) мотивирање на учесниците за процесот на медијација;
5) реализирање на комуникацијата меѓу учесниците;
6) регулирање на процесот на медијација и
7) разбирање со содржината на конфликтното прашање.
(3) Вториот дел на испитот се состои од студија на два индивидуални случаи за 
спроведување на постапка на медијација и прашања што треба лицето да ги одговори 
врз основа на анализата на случајот.
(4) Третиот дел на испитот се реализира како интервју со лицето со цел да се оценат 
неговите лични особини, карактеристики и потребните вештини и способности за 
медијатор да ги слуша страните, да го разбере кажаното од нив и да го парафразира, 
сублимира и елоквентно презентира пред нив во форма што ги изразува нивните 
интереси. Лицето преку одреден случај (играње на улога) треба да ги демонстрира и 
презентира постапките и техниките на медијацијата.
(5) Испитот се полага два пати во текот на годината според програма во која се 
содржани градивото и прописите.
(6) Програмата за полагање на испитот ја донесува министерот за правда.

Состав на Одборот
Член 57

(1) Одборот е составен од десет члена именувани од Владата на Република 
Македонија, и тоа: 

- еден член на предлог на Комората од редот на медијаторите запишани во 
Именикот на медијатори, 

- еден член на предлог на Судскиот    совет на Република Македонија од редот на 
судиите на истиот, 

- еден член  на предлог на Адвокатската комора на Македонија од редот на 
адвокатите, 
-  еден  член  на  предлог  на    Интер  -  универзитетската  конференција  од  редот  на 
професорите на високообразовните установи, 
-  еден  член  на  предлог  на  Комората  на  психолози  на  Македонија  од  редот  на 
дипломирани психолози со посебна лиценца за вршење на психолошка дејност,

- еден член на предлог на Министерството за правда од редот на вработените кои 
работат на прашања од областа на медијација, 

- еден член на предлог на Министерството за труд и социјална политика од редот 
на вработените кои работат на прашања од областа на медијација, 

- еден член на предлог на Министерството за економија од редот на вработените 
кои работат на прашања од областа на медијацијата, 
- еден член  од редот на стопанските комори во Република Македонија и 
- еден член на предлог на Здружението на потрошувачи на Република Македонија. 

(2) Од редот на членовите на Одборот, Владата на Република Македонија именува 
претседател на Одборот кој го застапува и претставува Одборот и врши други работи 



утврдени со закон.


