
ПЛАТА НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ 

Платата на јавните пбвинители е уредена сп ппсебен Закпн за плата на јавните пбвинители 

(„Службен весник на Република Македпнија“ 153/09, 67/10 и 231/15) сппред кпј јавните 

пбвинители имаат правп на плата сппдветна на знашеоетп и угледпт на јавнппбвинителската 

функција щтп ја врщат, тежината на рабптата и нивната пдгпвпрнпст. 

Платата на јавнипт пбвинител, утврдена сппред пдредбите на пвпј закпн, не мпже да биде 

намалена сп закпн или пдлука на државен прган, псвен при утврдена дисциплинска 

пдгпвпрнпст спгласнп сп закпн. (шлен 2) 

Средствата за плата, надпместпци и примаоа на јавнипт пбвинител се пбезбедуваат пд 

Бучетпт на Република Македпнија, се пресметуваат вп брутп изнпс, а се исплатуваат вп нетп 

паришен изнпс еднащ месешнп вп текпвнипт месец за претхпднипт месец. 

Висината на платата на јавнипт пбвинител се утврдува вп зависнпст пд видпт на јавнптп 

пбвинителствп, пдделпт и видпт на предметите пп кпи ппстапува, внатрещните дплжнпсти вп 

јавнптп пбвинителствп, рабптнипт стаж, наушнп - струшните зваоа и специјализација и 

ппстигнатите резултати вп врщеоетп на функцијата на јавен пбвинител.  

Пресметуваое на платата на јавнипт пбвинител  

Оснпвицата за пресметуваое на платата на јавните пбвинители е пснпвица за пресметуваое 

на платата за избрани и именувани лица утврдена спгласнп сп Закпнпт за плата и други 

надпместпци на избрани и именувани лица вп Република Македпнија. При пресметуваое на 

платата на јавните пбвинители пснпвицата се мнпжи сп кпефициентпт за утврдуваое на 

платата, згплемена за прпцент за рабптнптп искуствп, щтп се вреднува сп 0,5% за секпја 

заппшната гпдина на рабптен стаж, а најмнпгу дп 20 %. 

Пресметуваоетп на платите се врщи сппред видпт на јавнптп пбвинителствп вп кпе јавнипт 

пбвинител ја врщи свпјата функција. Платите на јавните пбвинители се расппредени вп пет 

групи изразени вп кпефициенти пд 2,8 дп 3,7.  

Група Опфат Кпефициент 

I пснпвeн јавен пбвинител пд пснпвните јавни пбвинителства щтп 
ппстапуваат пред судпвите сп пснпвна надлежнпст 

3,0 

 jавни пбвинители пд пснпвните јавни пбвинителства щтп ппстапуваат 
пред судпвите сп пснпвна надлежнпст 

2,8 

II пснпвнипт јавен пбвинител пд пснпвните јавни пбвинителства щтп 
ппстапуваат пред судпвите сп прпщирена надлежнпст 

3,2 

 јавни пбвинители пд пснпвните јавни пбвинителства щтп ппстапуваат 
пред судпвите сп прпщирена надлежнпст 

2,9 

III пснпвнипт јавен пбвинител пд Оснпвнп јавнп пбвинителствп за гпнеое 
на прганизиран криминал и кпрупција 

3,5 

 јавни пбвинители пд Оснпвнптп јавнп пбвинителствп за гпнеое на 
прганизиран криминал и кпрупција 

3,2 

IV вищ јавен пбвинител 3,5 

 јавни пбвинители вп вищи јавни пбвинителства 3,2 

V Јавeн пбвинител на Република Македпнија 3,7 

 јавни пбвинители вп Јавнптп пбвинителствп на Република 
Македпнија 

3,4 

 



На кпефициентпт на плата на јавен пбвинител кпј ракпвпди сп пдделение вп јавнптп 

пбвинителствп се дпдава 0,1. 

Платата на јавнипт пбвинител пп шас му се згплемува за рабпта ппдплгп пд пплнптп рабптнп 

време вп висина пд 35% и рабпта вп денпвите на празници вп висина пд 50%. Евиденцијата за 

пвпј вид рабпта ја впди јавнипт пбвинител на јавнптп пбвинителствп. 

Дпдатпци на плата  

Јавнипт пбвинител има правп на дпдатпк на плата за ппсебни услпви за рабпта, ппстпеое на 

виспк ризик и дпверливпст. Овие дпдатпци медусебнп не се исклушуваат и висината на нивнипт 

вкупен изнпс не мпже да изнесува ппвеќе пд 35% пд пснпвната плата на јавнипт пбвинител. 

Дпдатпците, нивната висина и нашинпт на утврдуваое за Јавнптп пбвинителствп на Република 

Македпнија, вищите јавни пбвинителства и пснпвните јавни пбвинителства се уредуваат сп акт 

на Јавнипт пбвинител на Република Македпнија. Дпдатпците за Оснпвнптп јавнп 

пбвинителствп за гпнеое на прганизиран криминал и кпрупција се уредуваат сп акт на јавнипт 

пбвинител кпј ракпвпди сп тпа јавнп пбвинителствп. 

Јавнипт пбвинител кпј пп пптреба на службата временп е упатен функцијата јавен пбвинител 

да ја врщи вп другп јавнп пбвинителствп, има правп на плата вп висина на платата на јавнипт 

пбвинител вп тпа јавнп пбвинителствп, дпкплку таа е ппппвплна за негп. (шлен 8) 

 

Надпместпк на плата, други надпместпци и примаоа 

Јавнипт пбвинител има правп на надпместпк на плата за птсуствп ппради кпристеое на 

гпдищен пдмпр, струшнп успврщуваое, за време на бпледуваое и други птсуства пд рабпта вп 

спгласнпст сп ппщтите прпписи щтп ги уредуваат рабптните пднпси. 

Вп истп време, јавнипт пбвинител има правп на надпместпк на трпщпците ппврзани сп врщеое 

на јавнппбвинителската функција, и тпа надпместпк на трпщпци за превпз на јавен пбвинител 

кпјщтп живее вп една, а рабпти вп друга ппщтина, вп висина на вистинските трпщпци вп јавен 

сппбраќај, надпместпк на трпщпци за пдвпен живпт пд семејствптп вп висина утврдени 

спгласнп сo Закпнпт за изврщуваое на Бучетпт на Република Македпнија, какп и надпместпк 

за превпз за шетири ппвратни патуваоа пд местптп каде щтп ја врщи функцијата дп местптп 

каде щтп живее, вп висина на автпбуска карта, дпкплку не кпристи надпместпк за пдвпен 

живпт, надпместпк за закупнина на стан за јавен пбвинител кпј има правп да кпристи службен 

стан спгласнп сп закпн, дпкплку не мпже да му биде пбезбеден службен стан. Надпместпкпт за 

закупнина на стан не следува дпкплку на јавнипт пбвинител му се исплатува надпместпк на 

трпщпци за пдвпен живпт, за денпвите кпга јавнипт пбвинител е на службен пат, бпледуваое, 

гпдищен пдмпр и птсуствп пд рабпта пп кпја билп пснпва, надпместпкпт за пдвпен живпт не се 

исплатува, надпместпкпт за селидбени трпщпци на јавен пбвинител на кпј му следува правп на 

кпристеое на службен стан се исплатува вп висина на вистинските трпщпци за превпз на 

ппкуќнината. Надпместпкпт за селидбени трпщпци не следува дпкплку на јавнипт пбвинител 

му се исплатува надпместпк на трпщпци за пдвпен живпт, вп слушај на смрт на јавен пбвинител 

на негпвптп семејствп му припада паришна ппмпщ вп изнпс утврден спгласнп сп Закпнпт за 

изврщуваое на Бучетпт на Република Македпнија, вп слушај на смрт на шлен на пптеснп 



семејствп на јавен пбвинител (рпдител, брашен другар, деца рпдени вп брак или впн брак, 

ппсинпци, ппсвпени деца и деца земени на издржуваое) на јавнипт пбвинител, акп живеел вп 

заедница му припада паришна ппмпщ вп висина утврдена спгласнп сп Закпнпт за изврщуваое 

на Бучетпт на Република Македпнија и вп слушај на бпледуваое ппдплгп пд щест месеца и вп 

слушај на пптещки ппследици пд елементарни неппгпди, вп смисла на Закпнпт за защтита и 

спасуваое, на јавнипт пбвинител му се исплатува ппмпщ вп висина пд една ппследна 

исплатена прпсешна месешна нетп плата вп јавнптп пбвинителствп каде щтп е врабптен. 

Јавните пбвинители имаат правп на надпместпк за дежурствп. Висината на надпместпкпт за 

дежурствп сп правилник ја утврдува Јавнипт пбвинител на Република Македпнија, пп 

претхпдна спгласнпст пд министерпт за финансии. 

Надпместпк на трпшпците за службени патуваоа вп земјата и вп странствп 

Надпместпкпт на трпщпците за службени патуваоа вп земјата и вп странствп ппфаќа: 

надпместпк за дневница за службенп патуваое вп земјата без трпщпци за нпќеваое вп изнпс 

утврден спгласнп сп Закпнпт за изврщуваое на Бучетпт на Република Македпнија и 

надпместпк за дневница за службенп патуваое вп странствп се исплатува: 

- 50% пд утврдената дневница акп се ппднесе сметка за сместуваое, какп и вп слушај кпга 

сместуваоетп не пада на тпвар на јавнптп пбвинителствп и 

- 20% пд утврдената дневница акп трпщпците за сместуваое и исхрана не падаат на тпвар на 

јавнптп пбвинителствп. 

Пресметката на трпщпците за службенп патуваое сп дневница се пдредува:  

 една дневница за секпи 24 шаса ппминати на службенп патуваое вп странствп и акп 

вкупнптп патуваое трае ппдплгп пд 12 шаса;  

 пплпвина дневница за време пд 12 шаса ппминати на службенп патуваое вп странствп, 

какп и вп слушај кпга пстатпкпт пд времетп вп кпнтинуитет е ппдплгп пд 8 шаса и 

  трпщпците за нпќеваое се признаваат вп пплн изнпс сппред прилпжена сметка за 

хптелскп сместуваое. 

На јавен пбвинител кпј ќе пствари правп на старпсна пензија, му следува пензија вп висина 

утврдена сп закпн, вп истп време тпј има правп на испратнина при заминуваое вп пензија вп 

висина на две прпсешни месешни плати исплатени вп Република Македпнија вп ппследните три 

месеца. 


