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Програма за работа на Комората на
медијатори на Република Северна
Македонија
За период од 2022-2024 година
1.
2.
3.
4.

ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ
СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ
ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА

1.ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ
Мисија и визија на Комората
Развој на автономна, ефикасна и успешна Комора базирана на најдобрите
искуства и стандарди на Европските комори, професионални организации и
асоцијации за медијација.
Со цел да ја исполни својата основна мисија во наредните две години (2022-2024),
програмата за работа предвидува активности што обезбедауваат сигурно и
мерливо унапредување и развој на медијацијата, во согласност со Законот за
медијација (Сл.Весник 294/21), Статут на КМРСМ, согласно Етичкиот кодекс и актите
на КМРСМ и меѓународни декларации, конвенции и резолуции.
- Подигање на јавната свест во македонското општество за перцепција на
медијацијата како постапка за решавање на спор меѓу две и повеќе страни,
за вредностите и предностите на медијацијата и за можностите и опциите од
примена на медијацијата;
- Имплементација на Законот за медијација (Сл.весник 294/21);
- Усогласување на актите на Комората согласно Законот за медијација;
- Редовни и перманентни обуки на медијаторите со цел јакнење на стручниот
и професионален капацитет на медијаторите;
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- Организирање на специјализирани обуки за предмет и подрачје на примена
за унапредување на медијаторската работа ;
- Медиумска промоција на медијацијата со поддршка од Владата на РСМ,
Министерство за правда, други домашни и странски организации и
асоцијации на медијаторите;
- Создавање услови преку усвојување на законски решенија за зголемена
примена на медијацијата во повеќе области како на пример: работни и
потрошувачки спорови;
- Подобрување на примената на начелото на владеење на правото и еднаков
пристап до правда за сите субјекти во општеството и почитување на
европските стандарди во примена на медијацијата во општеството;
- Активна улога на членовите на Комората во управувањето и во промоцијата
на Комората и обезбедување на позитивна перцепција за медијаторите,
медијацијата и Комората во општеството;
- Воведување на медијацијата како факултативен предмет во сите степени на
образование и утврдување наставни единици во учебниците за граѓанско
општество;
- Продолжување на досегашната пракса за меѓународна соработка на
Комората со учество во регионални и на меѓународни проекти и со резултати
од тие проекти.
- Успешно завршување на тековните проекти на Комората со други институции
и организации како што се: Академија за судии и јавни обвинители (АСЈО),
Институт за европска политика (ЕПИ), Холандска федерација на медијатори.
- Решавање на прашањето за обезбедување на сопствени канцелариски
простории, како и седиште на Комората.
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2. СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
Стратешки цели на програмата за работа претставува приказ за тоа што се
определила да постигне Комората преку своето работење, со насоки во кои
треба да се движат нејзините планови и активности.
- Јасна и дефинирана автономија на органите и телата на Комората;
- Усвојување унифициран Тарифник за трошоците за постапките на
медијација и усвојување од Министерство за правда;
- Промена на Законите и законските решенија со воведување задолжителен
обид на постапката на медијација во следниве области: работни спорови за
парично побарување, потрошувачки спорови од мала вредност и
задолжителен обид во примена на медијацијата во кривични предмети со
упатување на медијација за кривични дела на малолетници до 14 годишна
возраст, каде е предвидена казна затвор до 5 години .

3. ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ
3.1. приоритетни активности
- креирање на акти и програми за работа;
- креирање буџет за работа во согласност со планот за имплементација и во
согласност со буџетот на Комората;
- обезбедување донации и спонзорства за реализација на програмите и
тековно функционирање на Комората;
- континуирано следење на активностите преку редовни извештаи за работа.

3.2. тековна работа со членството
- редовно ажурирање на податоците за членството и активностите на
Веб страната на Комората, нивна достапност и транспарентност;
- активности што обезбедуваат интензивна и континуирана комуникација на
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членовите во Комората;
- извршување на тековните активности што обезбедуваат континуитет
и подобрување на досегашната работа на Комората.

3.3. развојни активности
- активности за континуиран професионален развој на медијаторите;
- активности за развој на Комората;
- меѓународна соработка со комори, организации и асоцијации;
- публикација за развој на медијацијата, како и други активности за
популаризација на медијацијата ;
- афирмација, презентација и промоција на Комората со учество на нејзините
членови на домашни и меѓународни конференции, учество во јавни медиуми и
објавување стручни текстови за медијацијата;
- реализација на програми и проекти со други организации и асоцијации за
поддршка на медијацијата.

4.ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА
Програмските активности и приоритетните мерки ќе се реализираат во конкретна
временска рамка за нивна реализација. Планот за реализација на програмата
е предвидено да се реализира во период од 2022-2024 година.

- приоритетни активности – временска рамка на реализација 6 (шест)
месеци, во согласност со Закон и правила;

- тековна работа со членството- временска рамка на реализација
на месечно ниво согласно Актите и правилниците на Комората;

- развојни активности- временска рамка на реализација 2(две)
години.
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Како кандидат за Претседател на Комората на медијатори, ја барам Вашата
доверба за избор на прва меѓу еднаквите единствено за да се обидеме сите
заедно, со заедничко дејствување, како сложен тим, да постигнеме една и
единствена цел со искрени намери сите заедно, од првиот до последниот
запишан во Именикот, да обезбедиме долгорочен развој и етаблирање на
медијацијата во општественото живеење, медијацијата да е препознатлив
и популарен начин на решавање спорови, а медијаторите да станат
препознатливи лица кои уживаат интегритет во заедницата.

Скопје, 17.02.2022 година

Кандидат за Претседател
Гордана Богеска
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