ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА НА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Платата и надпместпците на платата на јавнппбвинителските службеници е регулирана вп
ппсебна Глава (Х) вп Закпнпт за јавнппбвинителска служба („Службен весник на РМ“ бр.62 /15,
231/15 и 11/16).
Вп шлен 67 пд Закпнпт е утврденп дека врабптенипт вп јавнппбвинителската служба има правп
на плата и надпместпци пд плата, кпја щтп пдгпвара на негпвптп рабптнп местп сппред услпви
и критериуми утврдени сп пвпј закпн и/или кплективен дпгпвпр. Платите и надпместпците пд
плата се пресметуваат вп брутп изнпс, а се исплатуваат вп нетп паришен изнпс и истите се
пбезбедени пд Бучетпт на Јавнптп пбвинителствп на Република Македпнија.
Платата на јавнппбвинителскипт службеник се спстпи пд две кпмппненти(шлен 68):
-

пснпвна кпмппнента (вреднуваое на сппдветнипт степен на пбразпвание утврден сп
актпт за систематизација за рабптните места, за рабптнптп местп на кпе тпј е
расппреден и рабптнптп искуствп) и

-

исклушителна кпмппнента (дпдатпк на плата за ппсебни услпви за рабпта; дпдатпк на
плата за ппстпеое на виспк ризик, дпдатпк на плата за дпверливпст и/или дпдатпк на
плата за нпќна рабпта, рабпта вп смени и прекувремена рабпта).

ОСНОВНА КОМПОНЕНТА НА ПЛАТА (шлен 69):
Степен на пбразпвание
VII/3
VII/2
VII/1

Кредити сппред ЕКТС
480
300
240
180

вищп пбразпвание
среднп пбразпвание

Бпдпви
250
225
200
175
150
100

Дпдатпкпт на плата за зваое се вреднува, и тпа за:

А1
А2

Б1
Б2
Б4
В1
В1
В2

зваое
Генерален секретар на Јавнптп пбвинителствп на Република Македпнија
секретар на Оснпвнптп јавнп пбвинителствп за прганизиран криминал и
кпрупција, секретар вп вищп јавнп пбвинителствп, секретар вп пснпвнп
јавнп пбвинителствп
сампстпен јавнппбвинителски спветник
ракпвпдител на сектпр
ракпвпдител на пдделение
вищ јавнппбвинителски спветник
јавнппбвинителски спветник
вищ струшен јавнппбвинителски спрабптник

бпдпви
649
550

516
490
372
352
325
287

В3
В4
В1
В3
В4
Г1
Г2
Г3
Г4
Г1
Г2
Г4

струшен јавнппбвинителски спрабптник
ппмлад јавнппбвинителски спрабптник
спветник
спрабптник
ппмлад спрабптник
сампстпен јавнппбвинителски референт
вищ јавнппбвинителски референт
јавнппбвинителски референт
ппмлад јавнппбвинителски референт
сампстпен референт
вищ референт
ппмлад референт

270
243
325
270
243
246
228
211
187
246
211
187

Рабптнптп искуствп на јавнппбвинителскипт службеник се вреднува вп изнпс пд 0,5% вп делпт
на пснпвната плата сп кпја се вреднува пбразпваниетп и дпдатпкпт на плата за зваое, за секпја
наврщена гпдина рабптен стаж, а најмнпгу дп 20%.
Вредност на бод
Вреднпста на бпдпт за пресметуваое на платите на јавнппбвинителските службеници се
утврдува секпја гпдина сп пдлука на Владата на Република Македпнија. (шлен 70)

ИСКЛУЧИТЕЛНА КОМПОНЕНТА НА ПЛАТА
Јавнппбвинителскипт службеник има правп на дпдатпците пд исклушителна кпмппнента
спдржани вп шленпт 71 пд Закпнпт за јавнппбвинителска служба кумулативнп вп висина дп
35% пд изнпспт на пснпвната плата.
Јавнипт пбвинител сп рещение утврдува кај кпј пд јавнппбвинителските службеници ппстпјат
ппсебни услпви за рабпта, виспк ризик или дпверливпст,какп и прпцентпт на дпдатпкпт/
дпдатпците нп најмнпгу дп кумулативнп утврденипт прпцент.
Јавнипт пбвинител на Јавнптп пбвинителствп за гпнеое на прганизиран криминал и кпрупција
сп рещение утврдува кај кпј пд јавнппбвинителските службеници пд Јавнптп пбвинителствп за
гпнеое на прганизиран криминал и кпрупција ппстпјат ппсебни услпви за рабпта, виспк ризик
или дпверливпст, какп и прпцентпт на надпместпкпт/надпместпците нп најмнпгу дп
кумулативнп утврденипт прпцент. (шлен 72)
Јавнппбвинителскипт службеник има правп на дпдатпк на плата за нпќна рабпта, рабпта
вп смени, рабпта за време на неделен пдмпр и за време на празници утврдени сп закпн и
прекувремена рабпта.
Дпдатпкпт на плата за нпќна рабпта пп шас се вреднува вп изнпс пд 35% пд изнпспт на
пснпвната плата пресметана пп шас.
Дпдатпкпт на плата за рабпта вп смени пп шас се вреднува вп изнпс пд 5% пд изнпспт на
пснпвната плата пресметана пп шас.

Јавнппбвинителскипт службеник кпј бил ангажиран да рабпти нпќна рабпта и рабпта вп смени,
има правп на пнплку слпбпдни шаспви, пднпснп денпви, кплку щтп бил ангажиран за рабптата
надвпр пд редпвнптп рабптнп време.
Слпбпдните шаспви, пднпсни денпви, пд текпвнипт месец, јавнппбвинителскипт службеник ги
кпристи дп крајпт на нареденипт месец, пп месецпт вп кпј бил ангажиран. Дпкплку на
јавнппбвинителскипт службеник не му се пбезбеди кпристеое на слпбпдни шаспви, му се
исплатува дпдатпк на плата вп изнпс пд 35% пд изнпспт на пснпвната плата, пресметана пп шас.
Дпдатпците на плата, медусебнп не се исклушуваат.
Евидентираоетп на рабптните шаспви ппминати на рабпта се врщи спгласнп сп закпн. (шлен 74)
Јавнппбвинителскипт службеник има правп на надпместпци на плата и други надпместпци
спгласнп сп пвпј закпн и ппщтите прпписи за рабптни пднпси, и тпа: за патни, дневни и други
трпщпци за службени патуваоа вп земјата и вп странствп; за трпщпци за кпристеое на впзила
вп лишна сппственпст за службени цели; за трпщпци за пдвпен живпт пд семејствптп; за
трпщпци за селидба; за трпщпци за рабпта на терен; за трпщпци за ппгреб вп слушај на смрт на
јавнппбвинителски службеник или шлен на негпвптп пптеснп семејствп (брашнипт другар и
децата рпдени вп брак или надвпр пд брак, ппсинпците, ппсвпените деца и деца земени на
издржуваое); за щтета при елементарни неппгпди и за бпледуваое на јавнппбвинителски
службеник ппдплгп пд щест месеци вп висина пд една плата.
Висината на пвие надпместпци за секпја гпдина се утврдуваат сп Закпнпт за изврщуваое на
Бучетпт на Република Македпнија. (шлен 75)
Јавнппбвинителскипт службеник кпј се напда на бпледуваое, има правп на плата вп висина
утврдена спгласнп сп прпписите пд пбласта на здравственптп псигуруваое. За прпфесипналнп
забплуваое и ппвреда на рабптнп местп на јавнппбвинителскипт службеник му се исплаќа
плата вп висина пд 100%. (шлен 76)
Акп кај јавнппбвинителскипт службеник настапи привремена несппспбнпст за рабпта има
правп на надпместпк на плата вп висина утврдена спгласнп сп закпн щтп за секпја гпдина се
утврдува сп Закпнпт за изврщуваое на Бучетпт на Република Македпнија. (шлен 77)
За време на кпристеое на гпдишен пдмпр или специјализирана пбука за стручнп
успвршуваое, јавнппбвинителскипт службеник има правп на плата вп висина на платата щтп
би ја примил вп текпвнипт месец кпга би бил на рабпта, без дпдатпкпт на плата пп пснпва на
шленпт 72 став (1) пд Закпнпт за јавнппбвинителска служба. (шлен 78)
Јавнппбвинителскипт службеник кпј врз пснпва на рещение е суспендиран пд јавнптп
пбвинителствп, за времетраеое на суспензијата има правп на плата вп изнпс пд 60% пд
платата щтп ја примил за ппследнипт месец пред дпнесуваое на рещениетп за суспензија.
(шлен 79)
За време на щтрајк јавнппбвинителскипт службеник има правп на плата вп висина пд 60% пд
платата щтп ја примил претхпднипт месец. (шлен 80)

ПЛАТИ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО КОИ ВРШАТ ПОМОШНИ И
ТЕХНИЧКИ РАБОТИ
Платите на лицата врабптени вп јавнптп пбвинителствп кпи врщат технишки и ппмпщни рабпти
се вп рамките на платите утврдени за административнп- технишките јавнппбвинителски
службеници вп зависнпст пд степенпт на пбразпвание, рабптнптп местп на кпе се расппредени
спгласнп сп актпт за систематизација на рабптните места и рабптнптп искуствп.
(шлен 81)

