ЗАКОН
ЗА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ

Редакциски пречистен текст1
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој закон се уредува системот на плати, надоместоци на плата, други
надоместоци и примања на јавните обвинители.
Член 2
(1) Јавниот обвинител има право на плата соодветна на значењето и угледот на
јавнообвинителската функција што ја врши, тежината на работата и неговата
одговорност.
(2) Платата на јавниот обвинител, утврдена според одредбите на овој закон, не
може да биде намaлена со закон или одлука на државен орган.
(3) Платата на јавниот обвинител може да се намали само при утврдена
дисциплинска одговорност согласно со закон.
Член 3
(1) Средствата за плата, надоместоци и примања на јавниот обвинител
утврдени со овој закон се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.
(2) Платата на јавниот обвинител се пресметува во бруто износ, а се исплатува
во нето паричен износ еднаш месечно во тековниот месец за претходниот месец,
а најдоцна до 15 во тековниот месец.
II. ПЛАТА
Член 4
Висината на платата на јавниот обвинител се утврдува во зависност од:
- видот на јавното обвинителство,
- одделот и видот на предметите по кои постапува,
- внатрешните должности во јавното обвинителство,
- работниот стаж,
- научно-стручните звања и специјализација и
- постигнатите резултати во вршењето на функцијата на јавен обвинител.
Член 5
(1) Платата на јавниот обвинител се пресметува на начин што се множи
основицата со коефициентот за утврдување на платата.
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пречистениот текст на Законот за платите на јавните обвинители ги опфаќа: основниот
текст на Законот, објавен во “Службен весник на РМ“бр.153/09,Законот за изменување на Законот за
платите на јавните обвинители, објавен во “Службен весник на РМ“бр.67/10, Законот за изменување и
дополнување на Законот за платите на јавните обвинители, објавен во “Службен весник на РМ“бр.97/10 и
Законот за изменување и дополнување на Законот за платите на јавните обвинители, објавен во “Службен
весник на РМ“бр.231/15, во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена.
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(2) Основицата за пресметување на платата на јавните обвинители е
основицата за пресметување на платата за избрани и именувани лица утврдена
согласно со Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица
во Република Македонија.
Член 5-а
Основицата утврдена согласно со членот 5 став (2) од овој закон е во износ од
25.726 денари и ќе се применува заклучно со декември 2011 година.
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 0,2.
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.
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(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 и основните јавни обвинителства се уредуваат со акт на Јавниот
обвинител на Република Македонија.
(5) Додатоците од ставот (1) на овој член, нивната висина и начинот на
утврдување за Основното јавно обвинителство за гонење на организиран
криминал и корупција се уредуваат со акт на јавниот обвинител кој раководи со
тоа јавно обвинителство.
(6) Додатоците од ставот (1) на овој член, нивната висина и начинот на
утврдување 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 кој раководи со тоа јавно обвинителство.
Член 7
Платата на јавниот обвинител се утврдува на начин што основицата се множи
со утврдениот коефициент од членот 6 на овој закон, зголемена за процент за
работното искуство, кое се вреднува со 0,5% за секоја започната година на
работен стаж, а најмногу до 20 %.
Член 8
Јавниот обвинител кој по потреба на службата времено е упатен функцијата
јавен обвинител да ја врши во друго јавно обвинителство, има право на плата во
висина на платата на јавниот обвинител во тоа јавно обвинителство, доколку таа
е поповолна за него.
III. НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА, ДРУГИ
НАДОМЕСТОЦИ И ПРИМАЊА
Член 9
Јавниот обвинител има право на надоместок на плата за отсуство поради
користење на годишен одмор, стручно усовршување, за време на боледување и
други отсуства од работа во согласност со општите прописи што ги уредуваат
работните односи.
Член 10
(1) Јавниот обвинител има право на надоместок на трошоците поврзани со
вршење на јавнообвинителската функција, и тоа:
- надоместок на трошоци за превоз на јавен обвинител којшто живее во една, а
работи во друга општина, во висина на вистинските трошоци во јавен сообраќај,
- надоместок на трошоци за одвоен живот од семејството во висина утврдени
согласно сo Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија, како и
надоместок за превоз за четири повратни патувања од местото каде што ја врши
функцијата до местото каде што живее, во висина на автобуска карта, доколку не
користи надоместок за одвоен живот,
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- надоместок за закупнина на стан за јавен обвинител кој има право да користи
службен стан согласно со закон, доколку не може да му биде обезбеден службен
стан. Надоместокот за закупнина на стан не следува доколку на јавниот
обвинител му се исплатува надоместок на трошоци за одвоен живот,
- за деновите кога јавниот обвинител е на службен пат, боледување, годишен
одмор и отсуство од работа по која било основа, надоместокот за одвоен живот не
се исплатува,
- надоместокот за селидбени трошоци на јавен обвинител на кој му следува
право на користење на службен стан се исплатува во висина на вистинските
трошоци за превоз на покуќнината. Надоместокот за селидбени трошоци не
следува доколку на јавниот обвинител му се исплатува надоместок на трошоци за
одвоен живот,
- во случај на смрт на јавен обвинител на неговото семејство му припаѓа
парична помош во износ утврден согласно со Законот за извршување на Буџетот
на Република Македонија,
- во случај на смрт на член на потесно семејство на јавен обвинител (родител,
брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и
деца земени на издржување) на јавниот обвинител, ако живеел во заедница му
припаѓа парична помош во висина утврдена согласно со Законот за извршување
на Буџетот на Република Македонија и
- во случај на боледување подолго од шест месеца и во случај на потешки
последици од елементарни непогоди, во смисла на Законот за заштита и
спасување, на јавниот обвинител му се исплатува помош во висина од една
последна исплатена просечна месечна нето плата во јавното обвинителство каде
што е вработен.
Член 11
(1) Надоместокот на трошоците за службени патувања во земјата и во
странство опфаќа:
а) надоместок за дневница за службено патување во земјата без трошоци за
ноќевање во износ утврден согласно со Законот за извршување на Буџетот на
Република Македонија и
б) надоместок за дневница за службено патување во странство се исплатува:
- 50% од утврдената дневница ако се поднесе сметка за сместување, како и во
случај кога сместувањето не паѓа на товар на јавното обвинителство и
- 20% од утврдената дневница ако трошоците за сместување и исхрана не
паѓаат на товар на јавното обвинителство.
(2) Пресметката на трошоците за службено патување со дневница се одредува:
а) една дневница за секои 24 часа поминати на службено патување во
странство и ако вкупното патување трае подолго од 12 часа;
б) половина дневница за време од 12 часа поминати на службено патување во
странство, како и во случај кога остатокот од времето во континуитет е подолго
од 8 часа и
в) трошоците за ноќевање се признаваат во полн износ според приложена
сметка за хотелско сместување.
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Член 12
(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 13
(1) На јавен обвинител кој ќе оствари право на старосна пензија, му следува
пензија во висина утврдена со закон.
(2) Јавниот обвинител има право на испратнина при заминување во пензија во
висина на две просечни месечни плати исплатени во Република Македонија во
последните три месеца.
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 14
Со денот на започнувањето на примената на овој закон, престануваат да важат
одредбите од членовите 15, 16, 17 и 17-б нa Законот за плата и други
надоместоци на пратениците на Собранието на Република Македонија и другите
избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ број 36/90, 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007 и
161/2008) кој се однесува на јавните обвинители и замениците јавни обвинители
во соодветните јавни обвинителства.
Член 15
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2010
година.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
од Законот за изменување
на Законот за платите на јавните обвинители
(“Службен весник на РМ“ бр.67/10)
Член 2
Од 1 јануари 2012 година, при утврдувањето на износот на висината на
основицата за пресметување на платата на јавните обвинители ќе се применува
утврдениот износ за основицата за исплата на плата и временскиот период за кој
таа се однесува согласно со одредбите од Законот за плата и други надоместоци
на избрани и именувани лица во Република Македонија, кои се однесуваат на
примена на членот 11 од тој закон.
* Во членот 2 зборовите: “Со денот на влегувањето во сила на овој закон“ се
заменуваат со зборовите: “Од 1 јануари 2012 година“,види чл.2 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за платите на јавните
обвинители (“Службен весник на РМ” брoj 97/10).
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Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
од Законот за изменување и дополнување
на Законот за платите на јавните обвинители
(“Службен весник на РМ“ бр.97/10)
Член 2
Во Законот за изменување на Законот за платите на јавните обвинители
(„Службен весник на Република Македонија“ број 67/10), во членот 2 зборовите:
“Со денот на влегувањето во сила на овој закон“ се заменуваат со зборовите: “Од
1 јануари 2012 година“.
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Законот за изменување и дополнување
на Законот за платите на јавните обвинители
(“Службен весник на РМ“ бр.231/15)
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на
Република Македонија”.
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