
Предлог 
 
 

СПОГОДБА   
 
Помеѓу: 
 
Министерството за правда на Република Македонија со седиште на ул.---------------------
---- и бр.--- застапувано од Министерот за Правда м-р Валдет Џафери во 
понатамошниот текст на спогодбата (Министерството)  

 
Судскиот совет на Р. Македонија со седиште на ул. _____________________ бр.___ 
застапуван преку Претседателот Зоран Караџовски во понатамошниот текст на 
спогодбата (Судскиот совет). 
 
Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата 
на граѓани на Р. Македонија, со седиште на ул. „12 Ударна бригада“  бр.2 А,  
Скопје, со ЕМБС: 4256816, застапуван од Претседателот Пецо Грујовски, во 
понатамошниот текст на спогодбата (Синдикатот на УПОЗ), 

  
Здружението на судска администрација на Р. Македонија, со седиште на ул. 
_______________________________, со ЕМБС________________ застапувано од 
Претседателот м-р Борче Мирчески, во понатамошниот текст на спогодбата 
(ЗСА),  

 
Член 1 

 
Предмет на оваа Спогодба е регулирање на меѓусебните права и обврски на 
засегнатите страни во врска со барањата на Синдикатот на УПОЗ и ЗСА и 
прекинувањето на штрајкот на судската администрација кој започна на 
18.05.2016, а со цел надминување на застојот на редовниот тек на работите во 
судовите. 
 

Член 2 
 
Министерството се обврзува најдоцна во рок од 3 дена од потпишување на 
спогодбата, да достави до Владата на Р. Македонија измени и дополнување на 
Законот за судска служба во насока на утврдување на додатоците на плата на 
судската служба со цел нивното право за додаток на плата да се вгради во 
законот. 
 
Министерството се обврзува Владата на Р. Македонија да ги усвои измените на 
Законот за судска служба и да ги достави до Собранието на Р. Македонија за 
усвојување во скратена постапка, со следните измени: 
 
Член 69 од ЗСС 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; 
- додаток на плата заради приспособување кон пазарот на трудот, и 
- додаток на плата за прекувремена работа. 

 
Член 3 

 
После членот 69 се додава нов член 69а со наслов „Додатоци на плата за 
посебни услови за работа, постоење на висок ризик и доверливост“ кој гласи: 
 
Вработените во судската служба имаат право на додатоците на плата од членот 
69 став 1 алинеја 1, 2 и 3 кумулативно во висина до 35% од износот на 
основната плата.  
 
Висината на додатоците на плата ќе се утврдува со правилник донесен од 
судскиот совет на Р. Македонија, во рок од 30 дена од денот на потпишување 
на спогодбата.  
 
Во подготовка на правилникот од став 3 од овој член ќе бидат вклучени 
претставници на Синдикатот на УПОЗ и ЗСА, а како пример за изготвување на 
правилникот да се земе Правилникот за додатоците на плата за судиите 
донесен согласно измените на Законот за платите на судиите.  
 
 

Член 4 
 
Министерството за правда до 06.07.2016 година, да формира работна група со 
претставници на Синдикатот на УПОЗ, ЗСА, Советот на судска служба и Судскиот 
совет на Р. Македонија, која најдоцна до 30.09.2016 година, ќе изготви измени 
и дополнувања на Законот за судската служба, а при тоа во предвид да се има 
Предлог текстот за измена на Законот за судска служба изработен од 
Синдикатот на УПОЗ и ЗСА, доставен до Министерството за правда.   
  

Член 5 
 
Судскиот Совет согласно член 114 став 1 од судскиот деловник, да донесе 
измена на работното време во судовите во временскиот интервал: од 07:30 – 
15:30h. 
 

Член 6 
 
Синдикатот на УПОЗ и ЗСА се обврзуваат да го стават штрајкот во мирување 
истиот ден кога измените на Законот ќе бидат објавени во Службен весник на Р. 
Македонија.  
 



Член 7 
 
Судскиот буџетски совет се обврзува да не пресметува задршка на плата на 
вработените во судската служба кои учествуваа во штрајкот.  

 
 

Член 8 
 
Оваа Спогодба влегува во сила во моментот на нејзино потпишување.  
 
 
 
Министерство за Правда     Синдикат на УПОЗ 
Министер       Претседател  
м-р Валдет Џафери      Пецо Грујовски 
 
 
_________________      __________________ 
 
 
 
ЗСА                                                                                                   Судски совет на Р. М 
Претседател                                                                                  Претседател 
Борче Мирчевски                                                                        Зоран Караџовски 
 

 
_____________________                                                          _____________________ 
 


