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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Врз основа на член 43 став (7) од Законот за медијација („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 294/21), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА 
КОМОРАТА НА МЕДИЈАТОРИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на надзор над работата на 

Комората на медијатори на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: 
Комората).

Член 2
(1) Овластените лица од Комисијата за вршење на надзорот (во натамошниот текст: 

овластените лица) во вршењето на своите работи се независни и непристрасни од било 
какво влијание кое би можело да влијае директно или индиректно на нивната работа.

(2) Овластените лица во своето работење го почитуваат принципот на доверливост на 
информациите и податоците.

Член 3
При вршење на надзорот, од страна на овластените лица се следи дали:
- уредно се води Именикот на медијаторите;
-  се донесени актите на Kомората;  
- уредно се води евиденција за издадени уверенија на факти;
- уредно се води евиденција за наплатената членарина на членовите на Комората;
- е донесена Годишна програма за континуирана обука за стручно усовршување и 

унапредување на знаењата на медијаторите;
- се организираат и спроведуваат континуираните обуки согласно Годишната програма 

за континуирана обука за стручно усовршување и унапредување на знаењата на 
медијаторите;

- се постапува по укажувањата на Министерстовото за правда за отстранување на 
недостатоците во работењето на Комората.

Член 4
За денот и часот на спроведување на надзорот над работата на Комората, овластените 

лица го известуваат претседателот на Комората, телефонски или на официјалната 
електронска адреса на Комората, најдоцна три дена пред почетокот на надзорот.

Член 5
При вршењето на надзорот, претседателот на Комората треба да се придржува кон 

Етичкиот кодекс на медијаторите.

Член 6
(1) Пред отпочнување со надзор, овластените лица му врачуваат на претседателот на 

Комората овластување за вршење на надзор.
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(2) При вршење на надзорот, по барање на овластените лица кои го вршат надзорот, 
претседателот на Комората или лицето овластено од него, прави фотокопија од 
прегледаните списи и евиденцијата кои ги води Комората.

(3) По барање на овластените лица кои го вршат надзорот, претседателот на Комората 
или лицето овластено од него доставува дополнителни копии доколку овластените лица за 
надзор сметаат дека се потребни за изготвување на Извештајот за извршен надзор.

(4) По барање на овластените лица кои го вршат надзорот, претседателот на Комората 
или лицето овластено од него дава писмено или усно објаснување во врска со прашања 
кои се однесуваат на надзорот и приложува соодветни докази во поткрепа на 
објаснувањето.

Член 7
(1) За извршениот надзор во присуство на претседателот на Комората или лицето 

овластено од него, овластените лица составуваат записник на лице место  кој содржи 
податоци за: денот кога е пратено известување за надзор до претседателот на Комората, 
денот и часот на вршење на надзорот, овластените лица кои го вршат надзорот, 
преземените службени дејствија, листа на земени копии од списите, книгите и 
евиденцијата на Комората, забелешките дадени на претседателот на Комората или лицето 
овластено од него, потписи на овластените лица, потпис на претседателот на Комората 
или лицето овластено од него и печат на Комората и забелешка во случај претседателот на 
Комората или лицето овластено од него да одбие да го потпише записникот.

(2) Записникот на лице место се составува во два примерока и еден примерок од 
записникот веднаш му се предава на претседателот на Комората.

Член 8
(1) По спроведениот надзор овластените лица составуваат Записник за спроведен 

надзор, кој содржи податоци за денот и часот на надзорот, овластените лица кои го вршат 
надзорот, констатираната фактичка состојба од надзорот, констатираните очигледни 
недостатоци со напатствија за нивно отстранување со рок за постапување и потписи на 
овластените лица кои учествувале во вршењето на надзорот.

(2) Комората го известува Министерството за правда за преземените дејствија за 
отстранување на констатираните недостатоци и приложува докази за тоа, во периодот 
определен во записникот.

Член 9
Co денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот 

начинот на вршење надзор над работата на Комората на медијатори на Република   
Македонија  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/17).

Член 10
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-958/3
19 април 2022 година Министер за правда,

Скопје д-р Никола Тупанчески, с.р.


