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ВОВЕД:

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

Со Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во 
Република Македонија  („Службен весник на СРМ“ број  36/1990 и 38/1991 и „Службен 
весник на Република Македонија“ број. 23/1997, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 
92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012, 145/2012, 170/2013 и 139/2014) се уредува 
платата и другите надоместоци на избрани и именувани лица во Републиката. 

Со Законот исто така е уредено дека право на плата во месечен износ за вршење 
на функцијата имаат претседателот на Република Македонија, функционерите избрани од 
редот на пратениците, функционерите и лицата кои ги избира или кои ги именува 
Собранието, функционерите кои ги именува претседателот на Република Македонија и 
кои ги именува Владата на Република Македонија и  раководните работници кои ги 
назначува претседателот на Република Македонија или телото што тој ќе го овласти, 
надлежното тело на Собранието и Владата.

Со измените на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани 
лица во Република Македонија, со членот 1 се врши измена на членот 27 став 1 точка  2) 
и се намалува надоместокот за користење на автомобили во лична сопственост за 
службени цели.

Предложеното законско решение уредува  дека наместо досега утврдените до 30 
проценти по изминат километар од продажната цена на еден литар гориво за возилото 
кое се користи, се предвидува надоместок до 20 проценти по изминат километар од 
продажната цена на еден литар гориво за возилото кое се користи.  

Потребата од донесување на ова законско решение се наметнува од  негативниот 
економски тренд во светски рамки со што последиците кои ќе произлезат од него ќе 
предизвикаат заштеда во Буџетот на Република Македонија.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 
Законот се заснова на истите начела на кои се заснова основниот текст.
 Целта поради која се предлага овој закон е намалување на  трошоците од буџетот 

на Република Македонија со цел  да се обезбедат одредени заштеди. 
Бидејќи предметната измена на законот е регулатива која е  уредена пред една 

деценија, неопходни се измени на позитивните законски прописи со кои се регулира 
висината на надоместокот на патните трошоци кои им се исплаќаат на избрани и 
именувани функционери, кои што живеат надвор од Скопје. 

Имено, потребата од предложените измени е во насока на намалување на 
трошоците од државниот буџет, постигнување на одредени заштеди на буџетските 
финансиски средства и спречување на евентуални злоупотреби во трошењето на 
народните пари, а имајќи го во предвид  фактот  дека јавниот меѓуградски превоз – 
автобуски и железнички, во сегашните услови не  би ги задоволил и исполнил реалните 
барања и потреби на избрани и именувани функционери, што всушност преставува  
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причина поради која избрани функционери ги користат сопствените возила за службени 
цели. 

И покрај намалувањето на висината на надоместокот, избрани и именувани лица 
сепак ќе добиваат адекватен надоместок за трошоците и за амортизацијата на возилата, 
кој што е неопходен за да може ефикасно и навремено да ја извршуваат сопствената 
функција.

Од горенаведеното произлегува и потребата за измена на постоечкото законско 
решение, кое што ќе обезбеди заштеда во Буџетот на Република Македонија, но и ќе 
овозможи непречено функционирање на избраните и именуваните функционери кои 
живеат надвор од Скопје. 

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

Спроведувањето на овој закон не предизвикува финансиски последици врз 
Буџетот на Република Македонија и другите јавни финансиски средства. 

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

За спроведување на овој закон не се потребни дополнителни финансиски средства 
од Буџетот на Република Македонија. 
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ПРЕДЛОГ  НА ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ НА 

ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1                            
Во Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во 

Република Македонија  („Службен весник на СРМ“ број  36/1990 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 38/1991,  23/1997, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 
92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012, 145/2012, 170/2013 и 139/2014) во член 27 
став 1 точка 2) бројот „30“се заменува со бројот „20“.

        Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ

Предложената измена на Законот за плата и другите надоместоци избрани и 
именувани лица во Република Македонија ќе овозможи намалување на трошоците за 
надомест на патните трошоци што им се исплаќаат на избраните и именуваните лица во 
Републиката кои за службени цели користат автомобил во лична сопственост. 

Со членот 1 со кој се менува членот 27 став 1 точка 2) се предвидува намалување 
на надоместокот на трошоците за користење автомобил во лична сопственост за 
службени цели од досегашните утврдени 30 проценти од продажната цена на еден литар 
гориво според изминатиот километар за возилото кое се користи на 20 проценти од 
продажната цена на еден литар гориво според изминатиот километар за возилото кое се 
користи.

Со членот 2 се уредува стапувањето во сила на овој закон.  

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во одредбите од овој закон семеѓусебно поврзани и истите 
се однесуваат на иста правна работа. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со измените на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани 
лица во Републиката, ќе се овозможи значително намалување на надоместокот за 
користење на автомобили во лична сопственост за службени цели. Наместо досега 
утврдените до 30 проценти по изминат километар од продажната цена на еден литар 
гориво за возилото кое се користи, се предвидува надоместок до 20 проценти по изминат 
километар од продажната цена на еден литар гориво за возилото кое се користи.  
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД  ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ НА 
ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  КОИ СЕ МЕНУВААТ

(„Службен весник на СРМ“ број  36/1990 и 38/1991 и „Службен весник на Република 
Македонија“ број. 23/1997, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010, 

97/2010, 162/2010, 11/2012, 145/2012, 170/2013 и 139/2014) 

Член 27
Надоместоците за определени трошоци на избраните и именуваните лица во 

Републиката, се утврдуваат според висината на трошоците, а можат да изнесуваат:
1) дневница за службено патување во земјата без трошоците за ноќевање – до 8% 

од просечната нето плата по работник исплатена во Република Македонија во 
претходните три месеци,

– трошоците за ноќевање се признаваат во полн износ, според приложената 
сметка, освен во хотелите од де лукс категорија,

– дневницата за службено патување во странство согласно со Уредбата за 
издатоците за службен пат и селидби во странство што на органите на управата им се 
признаваат во тековни трошоци;

2) надоместок на трошоците за користење автомобил во лична сопственост за 
службени цели – до износот што според еден изминат километар не може да биде 
поголем од 30% од продажната цена на еден литар гориво за возилото кое се користи;

3) надоместок поради одвоен живот од семејството до 30% од просечната нето
месечена плата по работник исплатена во Република Македонија во претходните три 
месеци;

4) надоместок за селидбени трошоци од местото на живеалиштето до местото во 
кое се врши функцијата, односно до местото на преселување во рок од една година од 
денот на престанување на функцијата. Во селидбени трошоци на функционерот се 
признаваат и трошоците за превоз на функционерот и на членовите на неговото 
домаќинство. Селидбените трошоци и трошоци за превоз се исплатуваат врз основа на 
приложени сметки и документација, под услови утврдени со општиот акт на органот од 
член 3 на овој закон;

5) надоместок за користење на годишен одмор најмалку во висина на просечниот 
месечен чист личен доход по работник исплатен во Република Македонија, во 
претходните три месеци;

6) испратнина при заминување во пензија во висина на двократен износ од 
просечната месечна нето плата по работник во Републиката, објавена до денот на 
исплатата и

7) надоместокот на трошокот за погреб во износ на две просечни месечни нето 
плати на функционерот, а ако трошоците за погреб не ги поднесува неговото семејство - 
во износ на последната нето плата на починатиот функционер.


