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20152236237
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
Врз основа на член 51 став (8) од Законот за медијација („Службен весник
Република Македонија“ бр.188/13, 148/15 и 192/15), министерот за правда донесе

на

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА
МЕДИЈАТОР
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат условите и начинот на полагање на испит за
медијатор (во натамошниот текст: испитот).
Член 2
(1) Испитот се полага во февруарска и октомвриска испитна сесија.
(2) Пријавувањето за испитот се врши во периодот од први до петнаесетти во месецот
кој претходи на месецот во кој се спроведува испитната сесија (јануари и септември).
Член 3
Пријавата за полагање на испитот заедно со доказите од член 47 став (1) точки а), б), в),
г), д), и е) од Законот за медијација се поднесува до Одборот за обезбедување, следење и
оценување на квалитетот на работите на медијацијата (во натамошниот текст: Одборот), а
доказот од член 47 став (1) точка ѓ) го прибавува Одборот по електронски пат.
Член 4
(1) Кандидатот може да го одложи испитот од оправдани причини, најдоцна 48 часа
пред почетокот на испитот.
(2) Доколку кандидатот не се појави на испитот, а истиот не го одложил во периодот
предвиден во ставот (1) на овој член или самиот се откаже од полагање на веќе
започнатиот испит, ќе се смета дека не го положил испитот.
Член 5
(1) На денот на полагањето на првиот и вториот дел од испитот, пред почетокот на
полагањето од страна на претставникот од Министерството за правда се утврдува
идентитетот на кандидатот со увид во лична карта и на кандидатот му се дава пристапен
код, односно лозинка со која му се одобрува пристап во електронскиот систем во кој е
содржана базата на прашања за првиот и вториот дел од испитот.
(2) По одобрување на пристапот, кандидатот добива електронски тест, компјутерски
генериран, чија содржина, по принцип на случаен избор ја одредува софтверот на
електронскиот систем од ставот (1) на овој член.
(3) Тестот од ставот (2) на овој член, содржи упатство за начинот на решавање на
истиот, за кое од страна на претставникот од Министерството за правда се дава
појаснување, пред да започне полагањето.
(4) Кандидатот е потребно внимателно да ги прочита дадените прашања и да го избере
точниот одговор со кликање во крукчето покрај избраниот одговор.
(5) Доколку кандидатот смета дека некое прашање може да го одговори подоцна или
сака да се наврати на некое прашање, клика на копчињата ПРЕТХОДНО односно
СЛЕДНО или може да премине на кое било прашање со кликање на бројот на прашањето
во низата од броеви на долниот дел на екранот.
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(6) Доколку кандидатот, сака да направи промена во претходно даден одговор на некое
прашање, може повторно да го отвори истото прашање и да даде нов одговор.
(7) Кандидатот за време на полагањето на испитот во просторијата за полагање на
испитот може да внесе само пенкало, а доколку за време на полагање на испитот се јави
потреба од добивање на лист, кандидатот се обраќа до претставникот од Министерството
за правда коj му дава бел лист во А4 формат со потпис на претставникот од
Министерството за правда и печат на Министерството за правда. По завршувањето на
испитот, кандидатот листот му го предава на претставникот од Министерството за правда.
(8) За време на полагање на испитот, кандидатот не ја напушта просторијата во која се
спроведува полагањето на испитот и не контактира со другите кандидати.
(9) Доколку кандидатот контактира со други кандидати и добие опомена од страна на
претставникот на Министерството за правда и по првата опомена продолжи да контактира
со некој од останатите кандидати, истиот ќе биде отстранет од просторијата за полагање
на испитот и испитот ќе се смета за завршен.
(10) Кандидатот кој ќе заврши со решавање на тестот пред истекот на предвиденото
време, кликнува на копчето КРАЈ НА ТЕСТОТ.
Член 6
(1) Претставниците на институциите од член 50 став (8) од Законот за медијација , се
присутни во просторијата за време на полагањето на испитот.
(2) Доколку поради неодложни обврски некој од претставниците од ставот (1) на овој
член е потребно предвреме да ја напушти просторијата за полагање на испитот, истиот се
заменува со лице соодветно номинирано како претставник на истата институција.
Член 7
(1) Првиот дел од испитот содржи по 50 прашања со пет опции за заокружување од
секој предмет и се полага електронски во траење од 120 минути. Точниот одговор на
прашањата се бодува со 1 поен, сличните одговори со точниот одговор се бодуваат со 0
поени, неточниот одговор во мал обем се бодува со 0 поени, а неточниот одговор во голем
обем со - 0,5 поени.
(2) Кандидатот го положил предметот ако освоил најмалку 35 поени.
(3) Ако кандидатот го положи првиот дел од испитот му се овозможува полагање на
вториот дел од испитот кој се состои од проучување на две студии на случај во вид на
електронски студии на случај во траење од 120 минути. Секоја од студиите на случај
содржи по пет прашања, при што секое од прашањата има десет можни опции на одговор.
Точниот одговор се бодува со 6 поени, додека сличните одговори со точниот одговор и
различните одговори се бодуваат со 0 поени. Максималниот број на освоени поени за
секоја од студиите на случај поодделно изнесува 30 поени.
(4) Кандидатот го положил вториот дел од испитот ако освоил најмалку 24 поени за
секоја студија на случај.
(5) По спроведениот прв и втор дел од испитот, претставниците од членот 6 став (1) од
овој правилник составуваат и потпишуваат записник за секој кандидат одделно, во кој се
внесуваат: датумот и местото на полагање, личните податоци на кандидатот и освоените
поени од двата дела на испитот.
(6) Кандидатот кој го положил вториот дел од испитот, се известува за денот, местото и
времето на полагањето на третиот дел од испитот кој се спроведува во вид на интервју со
кандидатот во траење од најмногу 60 минути. Од страна на Комисијата од член 50 став
(22) од Законот за медијација, а врз основа на резултатите од спроведениот психолошки
тест и тестот на интегритет како и доставените препораки од страна на кандидатот, се
спроведува интервју во два дела и тоа: Прв дел- каде се ценат личните особини и
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карактеристики на кандидатот и Втор дел- каде се ценат практичните вештини и
способности на кандидатот преку прашалници со по десет параметри кои оценувачите ги
квантифицираат со оценката „задоволува„ односно „не задоволува„. Кандидатот кој за
секој дел од интервјуто се стекнал со мнозинство оценки „задоволува„, се стекнува со
генералната оценка „задоволува„.
(7) По спроведениот трет дел од испитот, од страна на претставникот од
Министерството за правда од членот 6 став (1) од овој правилник, се составува и
потпишува записник за секој кандидат одделно, во кој се внесуваат: датумот и местото на
полагање на третиот дел од испитот, личните податоци на кандидатот и оцената од
Комисијата од ставот (6) на овој член, кој се потпишува од страна на сите членови на
Комисијата.
Член 8
Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за
начинот и постапката на спроведување на обука на медијатори (,,Службен весник на
Република Македонија" бр.12/11).
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 01-3792/3
17 декември 2015 година
Скопје

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