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В О В Е Д

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Законот за платите на јавните обвинители е донесен во 2009 година,  а е 
изменет во 2010 година. Во него e уредeн системот на плати, надоместоци на 
плата, други надоместоци и примања на јавните обвинители.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Основната цел поради која се предлага овој закон е да се зајакне самостојноста 
на јавното обвинителство. 

Законот се заснова на истите начела на кои се заснова и Законот за платите на 
јавните обвинители.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА.

Предлогот на овој закон ќе предизвикува дополнителни финансиски 
импликации врз Буџетот на Република Македонија, што се детално наведени во 
образецот за фискални импликации.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И 
ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА 
МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој закон ќе бидат потребни дополнителни финансиски 
средства од Буџетот на Република Македонија во износ од 20.000.000,оо 
денари на годишно ниво. 

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ

Со оглед на тоа што се исполнети случаите утврдени во член 170 став 1 од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија, односно не е во прашање 
донесување на сложен и обемен закон, се предлага Законот за изменување и 
дополнување на Законот за платите на јавните обвинители да се донесе по скратена 
постапка.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
за изменување и дополнување на Законот за платите на јавните обвинители

Член 1

Во Законот за платите на јавните обвинители (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.153/09 и 67/10) во член 6 во ставот (4) бројот „0,1“ се 
заменува со бројот „0,2.”

Член 2

По членот 6 се додаваат два  нови члена  6-а и 6-б кои гласат:

 “Член 6-а

(1) Платата на јавниот обвинител по час му се зголемува за:

- работа подолго од полното работно време во висина од 35% и 
- работа во деновите на празници во висина од 50%.

(2) Евиденцијата за овој вид  работа ја води јавниот обвинител на 
јавното обвинителство.”

Член 6-б

(1) Јавниот обвинител има право на додаток на плата за:

- посебни услови за работа;
- постоење на висок ризик и 
- доверливост.

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

(3) Вкупниот износ на висината на додатоците од ставот (1) на овој 
член не може да изнесува повеќе од 35% од основната плата на јавниот 
обвинител.

(4) Додатоците од ставот (1) на овој член, нивната висина и начинот 
на утврдување за Јавното обвинителство на Република Македонија, вишите 
јавни обвинителства, основните јавни обвинителства, Основното јавно 
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и за Јавното 
обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од 
содржината на неовластено следење на комуникациите, се уредуваат со акт на 
Јавниот обвинител на Република Македонија, по претходна согласност од 
министерот за финансии.“



Член 3

Членот 12 се менува и гласи:

„(1) Јавните обвинители имаат право на надоместок за дежурство.  
(2) Висината на надоместокот за дежурство со правилник ја утврдува 

Јавниот обвинител на Република Македонија, по претходна согласност од 
Министерот за финансии “.

Член 4

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



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ 

за изменување и дополнување на Законот за платите на јавните обвинители

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Предлогот на Законот за платите на јавните обвинители содржи четири члена. 

Со членот 1 се пропишува дека коефициентот на плата на јавен обвинител кој 
раководи со одделение во јавното обвинителство се додава 0,2. Со овие 
дополнувања на член 6 од законот се изедначува коефициентот за 
зголемување на платата на јавниот обвинител кој раководи со одделение во 
јавно обвинителство со коефициентот за зголемување на платата на судијата 
кој е претседател на оддел или одделение во судот.

Со членот 2 се додаваат два нови члена 6-а и 6-б. Со оглед на природата на 
задачите што ги извршуваат јавните обвинители, а особено имајќи ги предвид 
новите законски решенија со кои истрагата целосно поминува во надлежност на 
јавното обвинителство, често се наложува потреба да покрај дежурниот јавен 
обвинител се ангажираат и други јавни обвинители и административни 
работници. Оваа потреба од дополнително ангажирање на јавните обвинители 
вон редовното работно време е условено од природата на работата на јавното 
обвинителство, бидејќи потребните дејствија мора итно и без одлагање да се 
преземат и да траат без прекин до нивното завршување. Со прифаќањето на 
решението за исплаќање на додаток на плата за прекувремена работа и 
посебни услови за работа кои произлегуваат од распоредот на работното 
време и тоа за продолжена работа, работа во ден на неделен одмор, работа во 
празници определени со закон и ноќна работа ќе се реши овој проблем. Од 
друга страна борбата против меѓународниот организиран криминал и 
тероризам и ефектите кои ги предизвикува на национално ниво, глобалните 
нови видови на криминал, појавувањето на нови облици на структури и 
организации на криминални групи сами по себе претставуваат опасност и 
закана по телесниот интегритет на јавните обвинители, поради што е потребно 
утврдување на посебен додаток на плата за висок ризик. Исто така, за 
откривање на овој вид на криминал најчесто се применуваат посебни истражни 
мерки, со кои се прибавуваат информации чие неовластено откривање би 
предизвикало загрозување и нанесување непоправливи штети на трајните 
интереси на Република Македонија, поради што јавните обвинители 
дополнително треба да презимаат активности и мерки со кои се обезбедува 
нивна заштита, воедно и самото располагање со таквите податоци 
недвосмислено може да доведе до загрозување на интегритетот на јавниот 
обвинител, а со тоа и целосно уништување на доказите прибавени на тој начин 
кое би резултирало со неможност во кривичната постапка да се прибават 
неопходните докази.  Со оглед на ова, произлегува неопходноста од 
утврдување на посебен додаток за доверливост.

Со членот 3 се уредува материјата за дежурствата. Обврската за организирање 
дежурства на јавните обвинители произлегува од член 27 став 1 од Законот за 
јавното обвинителство кој гласи: “Заради непрекинато извршување на 
функцијата во јавното обвинителство се организираат дежурства на јавните 
обвинители.”

Со постојното законско решение надоместокот за дежурство на јавниот 
обвинител по завршувањето на редовното работно време до започнувањето на 
работното време наредниот ден е поврзано со износот на дневницата за 
службено патување утврдено на ниво на Република Македонија, во работни 
денови изнесува 60% , а во деновите во кои не се работи изнесува 80% од 
дневницата за службено патување, доколку пак дежурството се врши дома 
надоместокот изнесува 30% од утврдениот износ од дневницата за службено 



патување. Со Законот за изменување и дополнување на Законот за 
извршување на буџетот на Република Македонија за 2010 година („Службен 
весник на РМ“ бр.95/10) членот 13 со кој беше утврден износот и начинот за 
пресметка и исплата на дневница за службени патувања во земјата се брише, 
со што се брише – укинува и основицата за пресметување на надоместокот за 
дежурства, заради што не постои можност да се исплати надомест за 
извршените дежурства на јавните обвинители и административните работници. 
Неможноста да се исплати надомест за извршените дежурства наспроти 
организирањето на дежурствата во јавните обвинителства и нивното 
извршување генерира проблеми кои што со предложеното изменување на член 
12 од законот ќе се надминат и ќе се создадат можности за пресметување на 
висината на надоместокот за дежурството и негова исплата.

Со членот 4 се уредува влегувањето во сила на законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените решенија содржани во одредбите на Законот за платите на 
јавните обвинители се во тесна корелација со одредбите од Законот за јавното 
обвинителство и Законот за кривичната постапка.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИОТ ЗАКОН

Со донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
платите на јавните обвинители се очекува да се зајакне самостојноста на 
јавното обвинителство и да се отстранат недостатоците во постојниот закон



ИЗВОД НА ОДРЕДБИ
ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ

КОИ СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 6

(1) Платите на јавните обвинители се распоредени во пет групи изразени во 
коефициенти.
(2) Коефициентот за утврдување на платата на јавните обвинители изнесува од 
2,8 до 3,7.
(3) Пресметувањето на платите се врши според видот на јавното 
обвинителство во кое јавниот обвинител ја врши својата функција, и тоа:
- првата група ги опфаќа основниот јавен обвинител со коефициент 3,0 и 
јавните обвинители во основните јавни обвинителства со коефициент од 2,8 
кои постапуваат пред судовите со основна надлежност,
- втората група ги опфаќа основниот јавен обвинител со коефициент од 3,2 и 
јавните обвинители во основните јавни обвинителства со коефициент од 2,9 
кои постапуваат пред судовите со проширена надлежност,
- третата група ги опфаќа основниот јавен обвинител со коефициент 3,5 и 
јавните обвинители со коефициент 3,2 во Oсновното јавно обвинителство за 
гонење на организиран криминал и корупција,
- четвртата група ги опфаќа вишиот јавен обвинител со коефициент 3,5 и 
јавните обвинители во вишото јавно обвинителство со коефициент 3,2 и
- петтата група ги опфаќа јавниот обвинител на Република Македонија со 
коефициент 3,7 и јавните обвинители во Јавното обвинителство на Република 
Македонија со коефициент 3,4.
(4) На коефициентот на плата на јавен обвинител кој раководи со одделение во 
јавното обвинителство се додава 0,1.

Член 12

 (1) Надоместокот за дежурство на јавниот обвинител по завршување на 
редовното работно време до започнувањето на работното време наредниот 
ден, во работните денови изнесува 60% од износот на дневницата за службено 
патување утврдена на ниво на Република Македонија, а за деновите во кои не 
се работи, изнесува 80% од дневницата за службено патување.
(2) Доколку дежурството се врши дома, надоместокот изнесува 30% од износот 
утврден во ставот (1) од овој член.






