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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Врз  основа  на  член  16  став  (4)  од  Законот  за  медијација (*) („Службен  весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 294/21), министерот за правда, донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ПРИМЕНИ БАРАЊА ЗА 
МЕДИЈАЦИЈА  И НАЧИНОТ НА ВНЕСУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ БАРАЊА ЗА 

МЕДИЈАЦИЈА

Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на Регистарот за примени барања за 

медијација (во натамошниот текст:Регистарот) и начинот на внесување на примените 
барања за медијација. 

Член 2
Регистарот ги содржи следните податоци:
- ID број на медијаторот;
- датум на поднесување на барањето за медијација;
- број на медијацијата кој е запишан во евиденцијата на медијаторот;
- датум на започнување на медијација;
- датум на завршување на медијација;
- име и презиме на медијатор;
- начин на завршување на медијацијата;
- основ на спор;
- вид на медијација;
- вредност за спорот;
- забелешка во која се запишуваат и лицата кои присуствувале на медијацијата со цел 

да полагаат испит;
- барање за субвенција;
- број на субвенции;
- статус;
- опис на спорот;
- учесници во медијацијата (име и презиме, адреса, град, држава, телефонски број, 

електронска адреса);
- овластени учесници (име и презиме, адреса, град, држава, телефонски број, 

електронска адреса);
- ко-медијатори (име и презиме на ко-медијаторот, број под кој е заведен во регистарот, 

број на лиценца, телефонски број и електронска адреса) и
- датотеки (прилози кон уписот во Регистарот).

Член 3
(1) Податоците од член (2) од овој правилник, се внесуваат, менуваат и ажурираат во 

Регистарот електронски од страна на медијаторот, на посебен апликативен софтвер за 
електронско водење на Регистарот, кој овозможува следење на секој поединечен внес на 
податоци, заштитен од неовластени измени согласно прописите за електронска заштита на 
податоците и овозможува електронски пристап до податоци од Регистарот, согласно 
прописите за заштита на личните податоци.
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(2) Медијаторот ги внесува барањата за медијација во Регистарот уредно и навремено, 
согласно  член 16 став (3) од Законот за медијација, но не подоцна од 90 дена од денот на 
започнување на медијацијата.  

Член 4
(1) Регистарот се состои од централизирана платформа обезбедена преку веб локацијата 

на администраторот на Регистарот.
(2) Регистарот обезбедува сигурност, достапност, интегритет и доверливост на 

податоците со кои оперира.
(3) Медијаторот се најавува во Регистарот и откако ќе добие дозвола од 

Министерството за правда добива регистрационен број во Регистарот, кој е единствен и 
непроменлив, а се обезбедува преку корисничка сметка (корисничко име и лозинка), кој се 
доделува на секој лиценциран медијатор, откако ќе се регистрира, со пополнување на 
податоците од формата за регистрација.

(4) Лицата вработени и администраторите во Министерството за правда вршат увид во 
податоците од Регистарот, преку нивната корисничка сметка.

(5) Доколку се утврдат грешки во внесените податоци во Регистарот, медијаторот ги 
корегира согласно својата евиденција.

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“. 

Бр. 01-960/3
19 април 2022 година Министер за правда,

Скопје д-р Никола Тупанчески, с.р.
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