
Закон за дополнување на Законот за медијација 

Член 1 

Во Законот за медијација („Службен весник на Република Македонија“ број 188/13, 
148/15 и 192/15), во членот 48 став (5) по зборот „полага“ се додава зборот „најмалку“. 

Член 2 

Во член 57 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат: 

„(3) Членовите на Одборот имаат право на месечен паричен надоместок за присуство 
на седниците на Одборот, најмногу во износ од половина од просечната нето плата во 
Република Македонија, во зависност од бројот на одржани седници и нивно присуство 
на седниците, како и право на надоместок на патните трошоци во рамки на реално 
направените трошоци за што Министерството за правда донесува решение. Доколку 
во текот на месецот не се одржи седница на Одборот, членовите немаат право на 
месечен паричен надоместок. 

(4) Начинот на пресметување на месечниот паричен надоместок и признавањето на 
патните трошоци од ставот (3) на овој член ги пропишува министерот за правда.“. 

Член 3 

По членот 68 се додава нов член 68-а, кој гласи: 

„Член 68-а 

(1) Медијаторите кои се стекнале со лиценца за медијатор согласно со членот 46 од 
овој закон, а не се запишани во Именикот на медијатори од денот на влегувањето во 
сила на овој закон до денот на нивното запишување во Именикот на медијатори, 
можат да вршат медијаторски работи согласно со одредбите од овој закон. 

(2) Медијаторите од ставот (1) на овој член се должни да достават пријава до Комората 
на медијатори за упис во Именикот на медијатори во рок од 30 дена од денот на 
формирањето на Комората. 

(3) Доколку медијаторите од ставот (1) на овој член не поднесат пријава за упис во 
Именикот на медијатори во рокот од ставот (2) на овој член, немаат право вршат 
медијаторски работи согласно со одредбите од овој закон.”. 

Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 


