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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Врз основа на член 35 став (6) од Законот за медијација (*) („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 294/21), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ, НАЧИНОТ НА 
СУБВЕНЦИОНИРАЊЕТО, ИСПЛАТАТА,  ОБРАЗЕЦОТ ЗА  НАПЛАТЕНА 

НАГРАДА, ТРОШОЦИТЕ НА МЕДИЈАТОРОТ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА 
СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ 

ДОСТАВУВА ВО ПРИЛОГ НА БАРАЊЕТО ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ДЕЛ 
ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА МЕДИЈАЦИЈА

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми, начинот на субвенционирањето, 

исплатата, образецот за наплатена награда, трошоците на медијаторот, образецот на барањето 
за субвенционирање и потребната документација која се доставува во прилог на барањето за 
субвенционирање на дел од трошоците за медијација.

Член 2
За субвенционирање на дел од трошоците за медијација, од страна на медијаторот се 

поднесува барање за субвенционирање до Министерството за правда на образец „Барање 
за субвенционирање на дел од трошоците за медијација“, кој е даден во Прилог бр. 1 и е 
составен дел на овој правилник.

Во прилог на барањето за субвенционирање од ставот 1 на овој член, се доставува 
следната документација:

- трошковник на образец за наплатена награда и наплатени трошоци на медијаторот, 
намалени за износот кој го побарува по основ на субвенционирање,

- изјава дадена од медијаторот и страните кои учествуваат во медијацијата дека спорот 
помеѓу страните не бил предмет на судска постапка, односно дека страните не биле 
упатени на медијација од страна на судот, ниту е предмет на задолжителен обид за 
медијација како услов за водење на судска или друга постапка или обврска од воспоставен 
договорен однос,

- изјава дадена од медијаторот и страните кои учествуваат во медијацијата 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 и

- доказ дека медијаторот бил уредно осигурен од одговорност за штета, во 
релевантниот период кога е спроведена медијацијата чие субвенционирање се бара.

Член 3
Образецот за наплатена награда и наплатени трошоци на медијаторот е даден во 

Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.

Член 4
Доколку се исполнети условите за субвенционирање на дел од трошоците за 

медијација, од страна на Министерството за правда се утврдува износот на субвенцијата, 
трансакциската сметка на медијаторот и рокот за исплата. 

Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот со 

поблиските критериуми и начинот на субвенционирањето и образецот за наплатената награда и 
трошоци на медијаторот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/16).

Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

      Бр. 01-959/3
7 април 2022 година                                Министер за правда,
            Скопје                               д-р Никола Тупанчески, с.р.
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