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20221011337

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Врз основа на член 54 став (4) и член 55 став (7) од Законот за медијација (*) ("Службен 
весник на Република Северна Македонија" бр. 294/21), министерот за правда донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА 
МЕДИЈАТОРИ, НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕТО И ПОЛАГАЊЕТО НА 

ИСПИТОТ, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТОТ, КАКО И ФОРМАТА 
И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ

Член 1
Со овој правилник се пропишува Програмата за полагање на испитот за медијатори, 

начинот на организирањето и полагањето на испитот, начинот на спроведување на 
испитот, како и формата и содржината на уверението за положен испит и висината на 
реално направените трошоци за полагање на испитот за медијатори. 

Програма

Член 2
Испитот за медијатори се полага според Програма за полагање на испитот за 

медијатори која е дадена во Прилог број 1 и е составен дел на овој правилник.

Оглас, време и место на полагање

Член 3
(1)  Испитот се полага во месец октомври, а пријавувањето за испитот се врши во 

периодот од први до петнаесети септември. 
(2) Комисијата го определува местото и времето на полагање на првиот и вториот 

дел од испитот и го објавува на веб страната на Министерството за правда.

Пријава за полагање

Член 4
Кандидатот поднесува писмена или електронска пријава за полагање на испитот за 

медијатор до Министерството за правда кон која во оригинал или заверен препис ги 
доставува доказите за исполнување на условите за полагање на испитот утврдени од член 
54 став 1 од Законот за медијација, како и доказ за платен надомест на трошоците за 
полагање на испитот. 

Известие за полагање на испитот за медијација

Член 5
(1) Кандидатот кој ги исполнил условите утврдени со закон, од страна на Комисијата се 

известува за времето и местото за полагање на испитот за медијација најмалку 15 дена 
пред денот на одржувањето на испитот.  
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(2) Кандидатот кој поднел пријава за полагање на испитот за медијација може да се 
откаже од полагањето на испитот во пријавената сесија, за што го известува 
Министерството за правда најмалку седум дена пред денот определен за испитот. 

(3) Кандидатот што ги примил прашањата од првиот дел од испитот и се откаже од 
полагање, се смета дека не го положил испитот. 

Начин на полагање на испитот за медијација

Член 6
(1) Пред почетокот на испитот за медијација, секретарот на Комисијата го утврдува 

идентитетот на кандидатите што ќе го полагаат испитот и ги проверува документите за 
исполнување на условите за полагање на испитот доколку кандидатот доставил 
електронска пријава за полагање. 

(2) Првиот дел од испитот се полага усно со одговарање на 15 прашања според 
Програмата за полагање на испит за медијатори, пред сите членови на Комисијата, при 
што секој член на Комисијата поставува по три прашања. Усниот дел од испитот се состои 
од  пет области, и тоа:

- правна рамка на медијацијата во Република Северна Македонија и Европската Унија;  
меѓународна медијација; канцелариско работење и водење на предмети во постапката за 
медијација;

- поим и видови на вонсудско решавање на спорови; поим и начела и стилови на 
медијација , однос на медијацијата и судската постапка;

- теорија и анализа на конфликт, спор и спорен однос; филозофски,  психо-социјален, 
социолошки и етички аспект на медијацијата; 

- методи што ги користи медијаторот во постапката на медијација; техники што ги 
користи медијаторот (комуникациски вештини); фази на постапката за медијација; и

- улога на медијаторот во постапкатата за медијација; улогата на полномошникот во 
постапката за медијација;  начин на работа со страните во постапката за медијација; и 
пишување спогодба во постапка на медијација. 

(3) Првиот дел од испитот  е елиминаторен. Кандидатот кој  е оценет со  „не положил“ 
не може да го полага вториот дел од испитот.

(4) Вториот дел од испитот се закажува дополнително, во период од осум дена од денот 
на одржување на првиот дел од испитот. За потребите на вториот дел од испитот, односно 
за симулацијата на студии на случај од страна на Комисијата за конкретната сесија се 
ангажираат лиценцирани медијатори. 

(5) Ако секретарот на Комисијата утврди дека некое лице од присутните или од 
кандидатите го нарушува редот и дисциплината, тој може тоа лице да го отстрани од 
испитот. 

(6) На  првиот и вториот дел од испитот присуствуваат сите членовите и секретарот на 
Комисијата.

(7) Комисијата ги оценува кандидатите за првиот и вториот дел од испитот со оценка „ 
положил“ или „не положил“.

(8) Резултатите од првиот и вториот дел од испитот се објавуваат на веб страната на 
Министерството за правда. 

Член 7
(1) Во текот на полагањето на испитот за секој кандидат секретарот на Комисијата води 

посебен записник за првиот - теоретски и  вториот - практичен  дел од испитот, кој ги 
содржи следните податоци: име, презиме и живеалиште на кандидатот, состав на 
Комисијата, датум на полагање на испитот, времето на започнување и завршување на 
испитот, поставени прашања на првиот и вториот дел од испитот.
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(2) Записникот се потпишува од страна на претседателот, членовите и секретарот на 
Комисијата.

Член 8
(1) Кандидатот кој го положил првиот дел од испитот (теоретски дел) и уредно бил 

известен за полагањето на вториот дел од испитот (практичниот дел), а не се појавил на 
датумот одреден за вториот дел од испитот, се смета дека не го положил испитот.

(2) Кандидатот кој нема да дојде во определениот ден да го полага испитот или ќе 
дојде, а нема да го полага, се смета дека испитот не го положил.

Член 9
(1) Полагањето на започнатиот испит може да се одложи од оправдани причини 

(болест, несреќа, смртен случај во семејство или слично), за кои кандидатот најдоцна три 
дена пред одржување на терминот за устен дел од испитот, доставува барање со писмени 
докази до Комисијата.

(2) За продолжување со испитот, кандидатот од став (1) на овој член поднесува молба 
до Комисијата, по престанување на причините за полагање на испитот.

(3) Од страна на Комисијата во период од 8 дена од денот на поднесената молба се 
одобрува продолжувањето на испитот од ставот (2) на овој член, по што кандидатот 
продолжува да го полага испитот.

Член 10
(1) На кандидатите кои успешно го положиле првиот и вториот дел од испитот им се 

издава уверение за положен испит за медијатор.
(2) Уверението за положен испит за медијатор содржи: натпис: „РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, Министерство за правда, Комисија за полагање на испит за 
медијатори“, основ за издавање на уверението, име и презиме на кандидатот, датум и 
место на раѓање, живеалиште на кандидатот, датум на полагањето на испитот, број и 
датум на издаденото уверение, име, презиме и потпис на секретарот на Комисијата, име, 
презиме и потпис на претседателот на Комисијата и службен печат.

(3) Уверението се издава во два примерока, од кои еден за кандидатот, а другиот 
останува во досието за кандидатот во Министерството за правда. Уверението за положен  
испит  се  издава најдоцна до 30 дена од денот на полагање на испитот за медијатор.  

(4) Образецот на уверението за положен испит за медијатори е даден во Прилог број 2 и 
е составен дел на овој правилник.

Член 11
Кандидатот кој не го положил испитот може повторно да се пријави за полагањето на 

испитот за медијатор.

Член 12
Кандидатите кои го положиле испитот се евидентираат во евиденција при 

Министерството за правда во која се внесуваат податоци за кандидатот од пријавата за 
полагање, име, татково име и презиме, датум и место на раѓање, ЕМБГ, факултет и датум 
на дипломирање, датум на полагање прв дел и втор дел на испитот, забелешка и потпис на 
секретарот на Комисијата.

                                                                              
Член 13

Co денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 
условите и начинот на полагање на испит за медијатор („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 223/15 и 67/16).
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Член 14
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-961/3
19 април 2022 година Министер за правда,

Скопје д-р Никола Тупанчески, с.р.
            

    Прилог бр. 1

П Р О Г Р А М А
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА КАНДИДАТИ

ЗА МЕДИЈАТОРИ

Со оваа програма се пропишува содржината на испитот за медијатори која ги опфаќа 
градивото и прописите за полагање на испитот за медијатори.

Член 2
Програмата за полагање на испитот за медијатор се состои од:
1. Правна рамка на медијацијата во Република Северна Македонија и ЕУ;  меѓународна 

медијација; канцелариско работење и водење на предмети во постапката за медијација; 
1.1. Помирување и посредување
1.2. Законска рамка на медијацијата во Република Северна Македонија
1.3. Медијација во спорови од облигационите односи
1.4. Постапка на медијација во семејни спорови
1.5. Медијација во спорови од работен однос
1.6. Медијација во трговски спорови
1.7. Медијација во спорови по приговор на платен налог
1.8. Медијација во потрошувачки спорови
1.9. Медијација во осигурителни спорови
1.10. Медијација во спорови од областа на образованието
1.11. Медијација во спорови за заштита на животната средина
1.12. Медијација во спорови во врска со дискриминацијата
1.13. Медијација во кривични спорови
1.14. Медијација во прекршочни спорови
1.15. Меѓународни акти со примена во медијацијата во Република Северна Македонија
1.16. Области на примена на медијацијата во Европската унија
1.17. Законодавство во доменот на медијацијата во ЕУ, каде медијацијата е 

задолжителна или е предмет на поттикнување или санкционирање
1.18. Меѓународна медијација согласно Законот за медијација и Директивата 

2008/52/ЕЗ
1.19. Меѓународна медијација согласно Законот за парничната постапка
1.20. Меѓународна медијација согласно Законот за меѓународно приватно право и 

Директивата 2008/52/ЕЗ
1.21. Надлежност на медијаторот
1.22. Правилници кои се однесуваат на канцелариското работење на медијаторите
1.23. Формирање на досие / предмет на медијација
1.24. Хронологија на уписи на предмети во медијација
1.25. Форма и стилови на пишување писмена
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1.26. Употреба на печат, штембил и канцелариска опрема при извршување 
медијаторски работи

1.27. Доставување и прием на писмена при извршувањето на медијаторските 
активности

1.28. Уредување на канцеларија за медијација
1.29. Правила во медијацијата поврзани со канцелариското работење
1.30. Достапност на информации за медијацијата

2. Поим и видови на вонсудско решавање на спорови; поим и начела и стилови на 
медијација , однос на медијацијата и судската постапка;

2.1. Преговарање
2.2. Медијација
2.3. Арбитража
2.4. Помирување
2.5. Рана неутрална проценка
2.6. Рана стручна проценка
2.7. Мини судење
2.8. Приватен судија
2.9. Недела за порамнување
2.10. Омбудсман
2.11. Поим на медијација
2.12. Историски развој на медијацијата
2.13. Начела на медијација
2.14. Стилови на медијација
- Фасцилитативен
- Евалуативен стил
- Трансформативен стил
2.15. Пристап до правда и  владеење на правото
2.16. Спорови кои се решаваат во медијација / судска постапка
2.17. Остварување на право и постапување по задолженија преку судски одлуки
2.18. Остварување на право и постапување по задолженија во медијација
2.19. Иницирање на медијација / судска постапка
2.20. Правила во медијација / судската постапка
2.21. Кој може да иницира медијација / судска постапка
2.22. Учесници во медијација / судска постапка
2.23. Тек на медијацијата / судската постапка
2.24. Завршување на медијацијата / судската постапка

3. Теорија и анализа на конфликт, спор и спорен однос; филозофски, психо-социјален, 
социолошки и етички аспект на медијацијата; 

3.1. Основни карактеристики на конфликтот и причини за негово појавување
3.2. Услови кои создаваат конфликтни ситуации
3.3. Видови конфликти
3.4. Конфликт како процес
3.5. Ефекти од конфликти
3.6. Елементи на конфликт
3.7. Теорија на управување со конфликти
3.8. Стилови на одговор
3.9. Справување со конфликт
3.10. Начини за решавање на конфликтот
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3.11. Однесување на решавање на конфликти
3.12. Стратегии за управување со конфликти
3.13. Конфликти во истражувачки организации
3.14. Сумирање
3.15. Потреба од контролирање или освојување (натпревар)
3.16. Избегнување или негирање
3.17. Компромис или ценкање - пазарење
3.18. Прилагодување
3.19. Соработка (победа - победа)
3.20. Пет можни исходи од конфликтот (победа / пораз / победа; пораз / пораз; победа / 

победа и компромис)
3.21. Медијација во организацискиот конфликт, кога се користи и кој врши медијација
3.22. Корист или придобивка од медијацијата
3.23. Предности на медијацијата како метод за решавање организациски конфликт
3.24. Филозофски аспект на медијацијата
3.25. Психо-социјален аспект на медијацијата
3.26. Социолошки и етички аспект на медијацијата

4. Методи што ги користи медијаторот во постапката на медијација; техники што ги 
користи медијаторот (комуникациски вештини); фази на постапката за медијација; 

4.1. Поим, предмет и составни делови на методологијата
4.2. Оперативно технички дел на научниот метод
4.3. Класификација на научниот метод
4.4. Методи спрема податоците
- Собирање
- Класификација
- Обработка
- Заклучување
4.5. Основни методи што му се на располагање на медијаторот во постапка за 

медијација
-  Основни методи - анализа и синтеза 
- Основни методи – апстракција и конкретизација
- Основни методи – генерализација и специјализација
- Основни методи – индукција и дедукција
4.6. Практична примена на методи во постапка на медијација
- Метод на усмено изложување – монолог како најстара метода
- Метод на разговор
- Метод на работа со текст
- Демонстрација како метод
- Директен разговор - интервју
- Набљудување
4.7. Извештај
4.8. Комуникација во постапка за медијација
4.9. Видови на комуникација во медијација
4.10. Слушање во медијација
4.11. Бариери во комуникација во медијација
4.12. Видови на прашања во постапка за медијација
4.13. Стратегии и стилови на комуникација во постапка за медијација
4.14. Стратегии како да се одвоиме/дистанцираме од конфликтот
4.15. Прва фаза: Подготовка
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- Создавање услови по постапка за медијација
- Учесници во постапка на медијација
 - Посветеност во постапка на медијација од страните и медијаторот
4.16. Втора фаза: Истражување
- Отворени прашања и проблеми за решавање
- Комуникацијата во постапката на медијација како предуслов за решавање спор
- Намалување на фрустрацијата кај учесниците во постапката на медијација
- Наведување информации и факти за спорот
- Декларирање интереси на секоја од страните по постапката на медијација
- Потреба од напуштање на почетните позиции или промена / свртување
4.17. Трета фаза: Преговори
- Создавање опции од страните во постапката
- Разработка на изнесените опции од страните во постапката
- Договарање околу опциите што се заеднички или слични
- Утврдување објективни критериуми за доаѓање до најдобрата заедничка опција 
- Нацрти на потенцијалната заедничка опција
- Тестови на реалност
4.18. Четврта фаза: Завршница
- Спогодба е документ за решавање на спорот
- Како натаму - потенцијални насоки и совети
- Окончување (завршување) на медијацијата
4.19. Сумирање
- Подготовка за медијација во пет чекори
- Постапка на медијација во шест чекори

5. Улога на медијаторот во постапката за медијација; улогата на полномошникот во 
постапката за медијација; начин на работа со страните во постапката за медијација; и 
пишување спогодба во постапка на медијација. 

5.1. Местото на медијаторот во постапката за медијација
5.2 Услови за стекнување на статус медијатор
5.3. Карактеристики на медијаторот
5.4. Разлика меѓу медијатор и судија
5.5. Стручно усовршување на медијаторот
5.6. Предизвици и замки на медијаторот
5.7. Компетентност на медијаторот
5.8. Потребата од ангажирање помошник во медијација
5.9. Кој може да е полномошник на страна учесник во медијација
5.10. Улогата на адвокатот во постапката на медијација
5.11. Полномошно во медијација
5.12. Овластувања за застапување во медијација
5.13. Улогата на медијаторот во постапката на медијација
5.14. Полномошно во медијација
5.15. Овластувања за застапување во медијација
5.16. Улогата на медијаторот кога не е ангажиран полномошник во медијација
5.17. Трошоци на полномошникот во медијација
5.18. Откажување на полномошно во медијација
5.19. Потребата за соработка на адвокатурата и медијацијата
5.20. Трети лица во постапка на медијација
5.21. Информирање на страните во постапката на медијација
5.22. Стекнување доверба на страните
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5.23. Справување со различни видови на страни во спорот
5.24. Водење на постапката за медијација
5.25. Спротивставување на страните за медијација
5.26. Заеднички и одвоени средби
5.27. Кога медијацијата завршува со спогодба, а кога со писмена изјава
5.28. Кој ја изготвува спогодбата во постапката на медијација
5.29. Кога се изготвува писмена изјава во постапка на медијација
5.30. Правен основ во уводот од спогодбата
5.31. Наведување на битни елементи во спогодбата од текот на медијацијата
5.32. Наведување на страните учесници во медијацијата, во спогодбата
5.33. Наведување на интересите на страните учесници во медијацијата, во спогодбата
5.34. Наведување на заемниот интерес на страните со права и обврски за страните 

учесници во медијацијата
5.35. Специфики на медијацијата кои се внесуваат во спогодбата
5.36. Верификација на спогодбата и нејзино правно значење

Прописи за подготовка на испитот за медијатор:
Акредитирани програми за обука на медијатори од страна на Одборот за обезбедување, 

следење и оценување на квалитетот на медијаторите во периодот 2017-2021, 
Акредитирани програми за обука на медијатори од страна на Националниот совет за 

медијација од 2022 па натаму
Закон за медијација
- Правилник за Програмата за полагање на испитот за медијатори, начинот  на  

организирањето  и  полагањето  на  испитот,  начинот  на спроведување на испитот, како и 
формата и содржината на уверението за положен испит 

- Правилник за содржината на Регистарот за примени барања за медијација и начинот 
на внесување на примените барања за медијација

- 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

- Тарифник за награда и надоместок на трошоци на медијаторите

ЛИТЕРАТУРА:

Забелешка: Кандидатите тековно ги следат изменувањата и дополнувањата на 
постојните закони и прописи или донесувањето на нови закони, кои со влегувањето во 
сила по објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, стануваат 
составен дел на испитната програма 
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