ПРЕДЛОГ ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕДИЈАЦИЈА

Член 1
Во Законот за медијација (,,Службен весник на Република Македонија"
бр.60/06, 22/07 и 114/09) во член 11 во ставот (2) запирката и зборовите „најмалку
два пати во текот на една календарска година “ се бришат.

Член 2
Во член 22 во ставот (2) зборовите „Комората на медијатори“ се
заменуваат со зборовите „Министерството за правда“.

Член 3
По членот 22 се додава нов наслов и нов член 22–а, кои гласат:
„Регистар за евиденција на постапките за медијација
Член 22-а
(1) Министерството за правда води Регистар за евиденција на постапките
за медијација.
(2) Регистарот се води согласно со начелото на тајност и доверливост.
(3) Формата, содржината и начинот на водењето на Регистарот за
евиденција на постапките за медијација ги пропишува министерот за правда.“
Член 4
По членот 24 се додава нов член 24- а, кој гласи:
„(1) Заради развој на медијацијата во Република Македонија, државата
ќе врши субвенционирање на дел од трошоците на медијацијата, доколку:
-постапката за медијацијата била спроведена пред започнување на
судска постапка,
- една од страните во постапката за медијација е физичко лице,
-медијаторот го пријавил предметот за медијација како завршен во
Регистарот за евиденција на постапките за медијација,
-медијаторот презентирал трошковник на образец за наплатени награда
на медијаторот и трошоци на медијаторот.

(2) Државата субвенционира само една постапка за медијација помеѓу
исти страни за еден спорен однос.
(3) Корисник на надоместокот по основ на субвенција е медијаторот кој
ги исполнил условите од ставот (1) на овој член.
(4) Потребните средства за субвенционирање на медијацијата на
годишно ниво ги обезбедува и исплатува Министерството за правда во рамки
на сопствениот буџет.
(5) Субвенцијата се исплатува во износ на висината на наплатената
награда на медијаторот и трошоците на медијаторот согласно Тарифникот за
награда и надоместок на трошоци на медијаторите.
(6) Поблиските критериуми и начинот на субвенционирањето и
образецот за наплатена награда и трошоци на медијаторот ги пропишува
министерот за правда.“

Член 5
Во членот 31 по ставот (1) се додаваат нови ставови (2),(3), (4) и (5) кои
гласат:
„ (2) Собранието на Комората се состанува редовно еднаш годишно и тоа
во првата недела на месец февруари. На седницата е потребно присуство од
најмалку половина од вкупниот број медијатори, а одлучува со мнозинство од
присутните.
(3) На редовната годишна седница Собранието на Комората одлучува за
годишната сметка и за предлогот на пресметката за наредната година и го
разгледува и усвојува извештајот за севкупните активности на медијаторите.
(4) Доколку не се свика редовната годишна седница на Собранието, или
пак се појави потреба за одржување на дополнителни седници на Собранието,
претседателот на Комората може да свика вонредна седница на Собранието на
Комората врз основа на одлука на Управниот одбор на Комората или по
писмено барање од најмалку 30 члена на Комората, во рок од 15 дена од денот
на донесувањето на одлуката на Управниот одбор, односно по поднесувањето
на барањето од членовите на Комората.
5)Ако претседателот не ја свика седницата во рокот определен во ставот
(4) од овој член, седницата ќе ја свика член на Управниот одбор одреден од овој
орган, односно членовите на Комората кои го поднеле барањето во рок од 15
дена по истекот на рокот определен во став (4) од овој член. “
Ставот 2) станува став (6).

Член 6
Членот 34-а ) се брише.

Член 7
Подзаконските акти предвидени со овој закон министерот за правда ќе
ги донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 8
Постапки за медијација започнати пред денот на влегувањето во сила на
овој закон, ќе се завршат согласно Законот за медијација (,,Службен весник на
Република Македонија" бр.60/06, 22/07 и 114/09).
Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
"Службен весник на Република Македонија".

