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Тарифник за медијација 
 

НАГРАДА, ВИСИНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ 

 

Наградата на медијаторот претставува надомест за вложениот труд и 

потрошеното време во постапката. 

 

Висината на наградата на медијаторот, спогодбено ја утврдуваат медијаторот и 

страните во спорот. При одредувањето на висината на наградата треба да се 

имаат предвид: вложениот труд и потрошеното време во постапката, видот на 

спорот и бројот на страните.  

 

Наградата не може да биде пониска од 15 евра во денарска противвредност за 

секој започнат час од медијацијата. 

 

Наградата на медијаторот му се исплаќа по завршувањето на секоја средба на 

начин што ќе го договорат страните во спорот и медијаторот. 

 

Во постапката за медијација страните и медијаторот може да се договорат да ги 

одложат плаќањата најмногу до завршувањето на постапката за медијација.  

Во случај на непочитување на обврската за плаќање на наградата од страните, 

медијаторот може со изјава да се откаже од водењето на постапката. 

 

 

ВИДОВИ, ВИСИНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ 

НА ТРОШОЦИТЕ 

 

 

Надоместокот на реалните трошоци на медијаторите се определува според 

административно-техничките трошоци кои ги опфаќаат трошоците потребни за 

започнувањето на постапката и нејзиното спроведување. 

 

Висината на административно-техничките трошоци се утврдува според износот 

на реално направените трошоци поткрепени со соодветна документација. 

Медијаторот треба грижливо да се однесува и да ги сведе трошоците на 

најниско можно ниво. 

 

Во спорови каде што постапката ја водат два или повеќе медијатори, наградата 

и трошоците на медијаторот/комедијаторите се определуваат спогодбено помеѓу 

медијаторите и страните. 

 

Во случајот од ставот 1 на овој член, наградата не може да биде пониска од 24 

евра во денарска противвредност за секој започнат час од медијацијата. 

Висината на трошоците ќе се пресмета согласно членовите 3 и 4 на овој 

тарифник. 

 

 

Исплатата на наградата и трошоците за комедијаторот се вршат одвоено од 

наградата и трошоците на медијаторот. 
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Секоја страна ги сноси своите трошоци од постапката за медијација освен ако 

страните поинаку не се спогодат. 

 

Наградата и надоместокот на трошоците на медијаторот ги покриваат страните 

на еднакви делови, освен ако страните поинаку не се спогодат. 

 

Наградата и надоместокот на трошоците, страните му ги плаќаат на медијаторот 

на неговата жиро сметка. 

 

Медијаторот и страните можат да се спогодат наградата и надоместокот на 

трошоците да му бидат исплатени и преку посебна наменска сметка што ќе се 

води во Комората на медијатори, со која сметка Комората на медијатори нема 

право да располага.  

Во тој случај, кога ќе стасаат паричните средства што се наменети за награда и 

трошоци на медијаторот, Комората треба во рок од 24 часа (во неработни 

денови првиот работен ден) да ги префрли на жиро сметката на медијаторот. 

 

Медијаторот може да побара од страните да депонираат аванс за трошоците на 

постапката. По завршувањето на постапката за медијација при определувањето 

на надоместокот на трошоците медијаторот треба висината на износот на 

депонираниот аванс од страните да го одбие од вкупно пресметаните трошоци 

на постапката. 

 

 

 


