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В О В Е Д 

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

Со донесување на Законот за платите на судиите  во 2007 година на единствен начин 
се утврди системот на плати на судиите во Република Македонија. Со него за прв пат на 
едно место е уредена материјата за платите и другите  надоместоци и  примања на 
судиите. 

Законот за плати на судиите е донесен во 2007 година и досега е неколкупати менуван. 

Во Препораката бр.(94) 12 на Комитетот на министрите на Советот на Европа за 
независноста, ефикасноста и улогата на судиите од 1994 година им се препорачува на 
владите на Државите членки, да ги усвојат и засилат потребните мерки за јакнење на 
улогата на секој судија поодделно и судството во целина и да ја подобрат нивната 
независност и ефикасност, применувајќи ги посебно правилата за мандатите на  
судиите и нивните плати да се гарантираат со закон. Во исто време се препорачува на 
извршната и законодавната власт да гарантираат дека  судиите се независни и дека не 
се прифатливи мерки кои може да ја доведат во опасност нивната независност, како и 
да се обезбеди статусот и платата на судиите да бидат во сразмерност со 
достоинството на нивната професија и одговорноста  што тие  ја имаат.

Во Универзалната повелба на судиите, усвоена од страна на Меѓународната 
асоцијација на судиите во 1999 година е наведено дека судиите треба да примаат 
доволна плата, за реално да се заштити економската независност. Платата не смее да 
се намалува во текот на нивната судиска служба.

Истите права се утврдени и со другите меѓународни документи, како заедничка заложба 
за независно и ефикасно судство.

Основната суштина за предлог дополнувањата на законот се минималните принципи 
врз кои треба да се гради основата за владеењето на правото и независноста на 
судството и судиите да добиваат плати соодветни на статусот, достоинството и 
одговорноста на функцијата што ја вршат

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ

Законот се заснова на истите начела како и основниот закон.

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

Предлог - законот ќе предизвика дополнителни фискални последици врз буџетот.



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

За спроведувањето на Предлог - законот потребни се дополнителни финансиски 
средства во Судскиот буџет во износ наведен во формуларот за фискални импликации.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ

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 дополнување на Законот за платите на 
судиите да се донесе по скратена постапка.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН
за дополнување на Законот за платите на судиите

Член 1
Во Законот за платите на судиите (“Службен весник на Република Македонија“ 

бр.110/07, 103/08, 161/08, 153/09, 97/10, 67/10 и 135/11), по членот 7 се додаваат два 
нови члена 7-а и 7-б кои гласат:

“Член 7-а
(1) Платата на судијата по час му се зголемува за:

            -работа подолга 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 претседателот на судот.

Член 7-б
(1)  Судијата 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 судијата.

(4) Додатоците од ставот (1) на овој член, нивната висина и начинот на 
утврдување за 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.“

Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на 

Република Македонија“.



О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Предлогот на Закон за дополнување на Законот за платите на судиите содржи два 
члена.

Со Предлогот на закон се доуредува системот на плати, надоместоци на плата, други 
надоместоци и примања на судиите. 

Со членот 1 од Предлогот се додаваат два нови члена: 7-а и 7-б со кои  се утврдуваат 
основите поради кои се зголемува платата на судијата и тоа:во случаите кога судијата 
работи подолго од пропишаното работно време и работа за деновите на празници што 
согласно одредбите на постојниот закон не е уредено како право кое е загарантирано 
право од работен однос кое припаѓа според закон. Со одредбата 7-б се воведува 
правото на додаток на плата за работа на судијата во посебни услови, при висок ризик и 
доверливост во работењето, чија висина и начин на утврдување  ќе се уреди акт кој ќе 
го донесе Судскиот совет на РМ. Ова се предлага имајќи ја во предвид природата на 
работата на судовите, која во одредени случаи бара итно постапување и превземање 
на дејствија од страна на судиите и надвор од редовното работно време и за време на 
деновите на празник. Судскиот совет како орган кој треба да ја гарантира и обезбедува 
судската независност, во остварување на оваа своја надлежност исто така треба да 
одлучува и за утврдување на висината на додатоците на плата.

Во членот 2 е уредено влегувањето во сила на законот. 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Со предложените одредби се доуредува системот на плати, надоместоци на плата, 
други надоместоци и примања на судиите.  

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗАКОНИ

Со донесувањето на овој закон ќе се прецизира и конкретизира  една област од 
целокупниот систем на плати, а кој се однесува на уредување на прашањата за плата, 
надоместоци на плата и други примања на судиите, со што ќе се овозможи  
воедначеност во нормирањето во смисла на уредување на овие прашања. 






