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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ 
Службен весник на РМ, бр. 231 од 31.12.2015 година 

 

Член 1 

Во Законот за платите на јавните обвинители (“Службен весник на Република 

Македонија” број 153/2009 и 67/10), во членот 6 став (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 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 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.“ 
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Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на 

Република Македонија”. 


