Службен весник на РМ, бр. 50 од 15.03.2016 година

20160501281
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
Врз основа на член 28 став (6) од Законот за медијација („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 188/13, 148/15 и 192/15), министерот за правда, донесе
ПРАВИЛНИК СО ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ НА
СУБВЕНЦИОНИРАЊЕТО И ОБРАЗЕЦОТ ЗА НАПЛАТЕНАТА НАГРАДА И
ТРОШОЦИ НА МЕДИЈАТОРОТ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми и начинот на
субвенционирањето и образецот за наплатената награда и трошоци на медијаторот.
Член 2
Од страна на Министерството за правда се обезбедуваат средства, по основ на субвенција, во
износ од по 15 евра во денарска противвредност за првите спроведени четири часа на
медијација, а врз основа на поднесен трошковник од страна на медијаторот, на образец за
наплатена награда и трошоци на медијаторот до Министерството за правда.
Субвенционирањето се врши доколку медијаторот, во прилог на трошковникот од
ставот 1 на овој член, достави и:
- доказ дека наплатил наградата за медијација, намалена за износот кој го побарува по
основ на субвенционирање,
- доказ дека спорот помеѓу страните не е предмет на судска постапка односно дека
страните не се упатени на медијација од страна на судот,
- доказ дека нема спроведена друга медијација помеѓу истите страни за истиот спорен
однос и дека помеѓу истите страни за истиот спорен однос не е спроведена медијација
пред друг медијатор што се докажува со изјава дадена од медијаторот и страните кои
учествуваат во медијацијата и
- доказ дека медијаторот е уредно осигурен од одговорност за штета.
Член 3
Образецот на трошковникот од член 2 став 1 од овој правилник се печати на хартија во бела
боја во А4 формат.
Образецот на трошковникот од став 1 на овој член содржи: наслов „ТРОШКОВНИК за
наплатена награда и трошоци на медијаторот“, податоци за медијаторот и тоа: име и
презиме на лиценцираниот медијатор, број на лиценца и датум на издавање, број и датум
на упис на медијаторот во Именикот на медијатори, датум на полисата за осигурување од
штета на медијаторот и назив на осигурувачот, податоци за постапката за медијација и
тоа: датум и број на уписот на предметот во Регистарот за евиденција на постапките за
медијација, име и презиме/назив на страните во медијацијата, вид на спорниот однос
предмет на медијацијата, датум на пишаната спогодба за медијација, датум и час на
започнување на разговорите со страните на медијацијата, простор во кој се одвивала
медијацијата, вкупен број на часови на медијацијата до завршување на постапката- без
оглед на исходот, вкупен износ на награда на медијаторот за извршената работа, износ на
наплатена награда за медијација, вкупен износ на наплатени трошоци на медијацијата (пр.
наем на простор, телефон, телефакс, поштенски и патни трошоци и сл), датум и место и
место за потпис на медијаторот.
Образецот на трошковникот од став 1 на овој член е даден во прилог и е составен дел
на овој правилник.
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Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 01-114/3
8 март 2016 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Аднан Јашари, с.р.
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