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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

 
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за судска служба, 

што  Собранието на  Република Македонија го  донесе  на  седницата одржана на  28 

декември 2018 година. 

 
Бр. 08-7561/1 Претседател 

28 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

м-р Талат Џафери, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКА 

СЛУЖБА 

 
Член 1 

Во Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ број 43/14, 

33/15, 98/15, 6/16 и 198/18), членот 69 се менува и гласи: 

„ Исклучителната компонента ја сочинуваат: 

- додаток на плата за посебни услови за работа, 

- додаток на плата за постоење на висок ризик, 

- додаток на плата за доверливост и 

- додаток на плата за ноќна работа, работа во смени и прекувремена работа.“. 

 
Член 2 

Насловот пред членот 70 и членот 70 се менуваат и гласат: 

 
„Додатоци на плата 

 
Член 70 

(1) Додатоците на плата од членот 69 од овој закон меѓусебно не се исклучуваат. 

(2) Вкупниот износ на висината на додатоците од членот 69 од овој закон, не може да 

изнесува повеќе од 35% од основната плата на судскиот службеник. 

(3)  По  донесена  одлука  на  Судскиот  буџетски  совет  за  обезбедени  финансиски 

средства,  претседателот  на  судот,  најдоцна  до  средина  на  месецот  може  да  донесе 

решение за исплата на додаток, односно додатоци од ставот (1) од овој член на судски 

службеник од судот за претходниот месец. Решението треба да содржи образложeние на 

исполнетоста на условите за утврдување на правото на додаток. 
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(4) Критериумите согласно со кои се оценува исполнетоста на условите за утврдување 

на  правото  на  додатоци  од  ставот  (1)  на  овој  член,  нивната  висина  и  начинот  на 

утврдување за судските службеници во Врховниот суд на Република Македонија, Вишиот 

управен суд, Управниот суд, апелационите и основните судови се уредуваат со акт на 

Судскиот совет на Република Македонија, по претходна согласност од министерот за 

финансии. 

(5) Против решението на претседателот на судот од ставот (3) на овој член, судскиот 

службеник има право на приговор до Комисијата формирана од претседателот на судот, 

која е составена од двајца судии и еден вработен во судската служба, во рок од осум дена. 

(6) Доколку Судскиот буџетски совет донесе одлука за обезбедување на финансиски 

средства за претходниот месец, а претседателот на судот не го донесе решението од ставот 

(3) на овој член, судскиот службеник кој смета дека ги исполнува условите за утврдување 

на правото на додатоци на плата има право да поднесе приговор до Комисијата формирана 

од претседателот на судот, која е составена од двајца судии и еден вработен во судската 

служба до истекот на месецот во кој претседателот на судот требало да донесе решение.“. 
 
 

 

Членот 71 се менува и гласи: 

Член 3 

„(1) Судскиот службеник има право на додаток на плата за: 

- ноќна работа, 

- работа во смени, 

- работа за време на неделен одмор, 

- работа за време на празници утврдени со закон и 

- работа подолго од полното работно време. 

(2) Додатокот на плата од ставот (1) алинеи 1 и 2 на овој член, судскиoт службеник го 

остварува ако за работното место во актот за систематизација на работните места во судот 

е предвидено ноќна работа и работа во смени. 

(3) Додатокот на плата за ноќна работа по час се вреднува во износ од 35% од износот 

на основната плата пресметана по час. 

(4) Додатокот на плата за работа во смени по час се вреднува во износ од 5% од износот 

на основната плата пресметана по час. 

(5) Судскиот службеник кој бил ангажиран да работи согласно со условите во ставот (1) 

алинеи 3, 4 и 5 на овој член има право на онолку слободни часови, односно денови, колку 

што бил ангажиран за работата надвор од редовното работно време. 

(6) Слободните часови, односни денови, од тековниот месец, судскиот службеник ги 

користи до крајот на наредниот месец, по месецот во кој бил ангажиран. 

(7) Доколку на судскиот службеник не му се обезбеди користење на слободни часови, 

односно денови согласно со ставот (6) на овој член, му се исплатува додаток на плата во 

износ од 35% од износот на основната плата, пресметана по час. 

(8) Додатоците на плата од ставот (1) на овој член, меѓусебно не се исклучуваат. 

(9) Евидентирањето на работните часови поминати на работа под услови утврдени во 

ставот (1) на овој член се врши согласно со закон.“. 

 
Член 4 

Актот од членот 70 став (4) од овој закон, Судскиот совет ќе  го донесе во рок од еден 

месец од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 5 

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

Македонија“. 


