
III. ПРАШАЊА ОД ЕКОНОМСКИ ДЕЛ ЗА ЕКОНОМИСТИ 

1. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА - Закон за јавно обвинителство 

2. ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА НА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ-  Закон за јавнообвинителска служба Законот за изменување и 

дополнување на јавнообвинителска служба 

 

 

 

1. Кој донесува Правилник за висината на надоместокот за дежурства? 

 

а) Јавниот обвинител на Република Северна Македонија 

б) јавниот обвинител на соодветното јавно обвинителство 

в) Министерот за финансии 

 

2. Од каде се обезбедуваат средствата за работа на јавното обвинителство? 

 

а) се обезбедуваат од сопствени извори на приходи 

б) се обезбедуваат од блок дотаци,  наменски дотација и приходи од сопственост 

в) од Буџетот на Република Северна Македонија. 

 

 3. Средствата за работа на јавните обвинителства се обезбедуваат во Буџетот на 

Република Северна Македонија преку буџетскиот корисник - Јавно обвинителство на 

Република Северна Македонија. 

 

а) Да 

б) Не 

 

 4. Средства за работење на Основното јавно обвинителство за гонење на 

организиран криминал и корупција се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна 

Македонија преку буџетскиот корисник - Јавно обвинителство на Република Северна 

Македонија. 

 

а) Да 

б) Не 

 

5. Kолку најмалку % изнесува висината на средствата за работа на јавното 

обвинителство од Буџетот на Република Северна Македонија за тековната година, 

утвдрена врз основа на фискалната политика и главните категории за проценетите 

приходи и расходи, доколку со тоа не се нарушува праведната распределба на 

буџетските средства и не се влијае врз средствата планирани за сите буџетски расходни 

ставки? 

 

а) изнесува најмалку 0,2 % 

б) изнесува најмалку 0,4%  

в) изнесува најмалку 0,6 % 

 

6. По чиј предлог се утврдува висината на средствата за работа на јавното 

обвинителство од членот 101 од Законот за јавно обвинителство? 

 



 а) се утврдува врз основа на предлог на Јавниот обвинител на Република Северна 

Македонија  

б) се утврдува врз основа на предлог на Министерот за финансии 

в) се утврдува врз основа на предлог на Владата на Република Северна 

Македонија 

 

7. До каде се доставува Предлогот на Јавниот обивнител за висината на 

средствата за работа на јавното обвинителство од членот 101 од Законот за јавно 

обвинителство? 

 

а) се доставува до Министерството за финансии 

б) се доставува до Владата на Република Северна Македонија 

в) се доставува до Советот на јавни обвинители на РСМ. 

 

8. Како се утврдуваат средствата за работа на јавното обвинителство? 

 

а) се утврдуваат врз основа на фискалната политика и главните категории за 

проценетите приходи и расходи и внатрешните критериуми и методологија утврдени 

од Јавниот обвинител на Република Северна Македонија. 

б) се утврдуваат врз основа на фискалната политика и главните категории за 

проценетите приходи и расходи и буџетскиот циркулар утврден од Владата на 

Република Северна Македонија за наредната буџетска година. 

в) се утврдуваат врз основа на фискалната политика и главните категории за 

проценетите приходи и расходи и буџетскиот циркулар утврден од Владата на 

Република Северна Македонија за наредната буџетска година и внатрешните 

критериуми и методологија утврдени од Јавниот обвинител на Република Северна 

Македонија. 

 

9. Што содржи предлогот за обезбедување на средства за работа од членот 101 од 

Закон за јавно обвинителство? 

 

а) содржи процена за редовните и вонредните работи кои ги врши јавното 

обвинителство, како и други показатели кои се битни за утврдување на предлогот за 

утврдување на износот на средства потребни за работа на јавното обвинителство. 

б) содржи процена за тековните работи кои ги врши јавното обвинителство, 

потребниот број на јавни обвинители и јавнообвинителски службеници, како и други 

средства потребни за работа на јавното обвинителство. 

в) содржи процена за редовните и вонредните работи кои ги врши јавното 

обвинителство, потребниот број на јавни обвинители и јавнообвинителски 

службеници, како и други показатели кои се битни за утврдување на предлогот за 

утврдување на износот на средства потребни за работа на јавното обвинителство. 

 

10. Дали пред доставувањето на предлогот на Буџетот на Република Северна 

Македонија до Владата на Република Северна Македонија, министерот за финансии 



задолжително го усогласува делот на средствата за финансирање на јавното 

обвинителство со Јавниот обвинител на Република Северна Македонија? 

 

а) Да 

б) Не 

 

11. Министерството за финансии до каде го доставува извештај, доколку не се 

постигне согласност, согласно чл 101 ст 4 од Законот за јавно обвинителство? 

 

а) до Владата на Република Северна Македонија. 

б) до Владата на Република Северна Македонија и до Јавното обвинителство на 

Република Северна Македонија. 

в) до Јавното обвинителство на Република Северна Македонија. 

 

12. Каков документ доставува Јавното обвинителство на Република Северна 

Македонија до Владата на Република Северна Македонија, по извештајот на 

Министерството за финансии? 

 

а) доставува мислење 

б) доставува извештај 

в) доставува барање 

 

13. Каде Јавниот обвинител на Република Северна Македонија го застапува и 

презентира делот на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија за 

финансирање на јавното обвинителство, кога се усвојува предлогот на Буџетот на 

Република Северна Македонија?  

 

а) пред Министерството за финансии 

б) на седницата на Владата на Република Северна Македонија 

 в) пред  Советот на јавни обвинители на РСМ. 

 

14. Каде Јавниот обвинител на Република Северна Македонија го застапува и 

презентира делот на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија за 

финансирање на јавното обвинителство, кога се донесува Буџетот на Република 

Северна Македонија?  

 

а) пред работните тела и на седницата на Собранието на Република Северна 

Македонија. 

б) на седницата на Владата на Република Северна Македонија. 

в) пред  Советот на јавни обвинители на РСМ. 

 

15. До каде доставува Предлог јавниот обвинител на Основното јавно 

обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за висината на 



средствата за работа на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција? 

 

а) до Јавниот обвинител на Република Северна Македонија 

б) до  Советот на јавни обвинители на РСМ. 

в) до Министерството за финансии. 

 

16. Дали Јавниот обвинител на Република Македонија по предлог на основниот 

јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција може да поднесе дополнителни барања за финансирање на 

зголемени активности во работата? 

 

а) Да 

б) Не 

 

17. За колку % е  помала платата на основниот јавен обвинител на Основното 

јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција од платата на 

Јавниот обвинител на Република Северна Македонија? 

 

а) за 3 % 

б) за 5 % 

в) за 10 % 

 

18. Во која висина се определува платата на јавните обвинители во Основното 

јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција? 

 

а) во висина на плата на јавен обвинител на вишо јавно обвинителство. 

б) во висина на плата на јавен обвинител на основен јавно обвинителство. 

в) во висина на просечна плата во РСМ. 

 

19. Со што се уредуваат платите и додатоците на плата на јавните обвинители? 

 

а) се уредуваат со закон и со општите колективни договори. 

б) се уредуваат со Правилник за висината на платите и додатоците на плата на 

јавните обвинители. 

в) се уредуваат со закон.  

 

20. Дали право на додаток на плата од чл 103 ст 1 од Законот за јавно 

обвинителство  има и истражител во истражен центар? 

 

а) Да 

б) Не 

 

21. Согласно со што се уредува правото на плата на јавнообвинителските 

службеници? 

 

а) се уредуваат согласно со закон и со општите колективни договори. 

б) се уредуваат со Уредба на Влада.  

в) се уредуваат согласно со Закон за јавнообвинителска служба,  посебните 



закони, општите прописи за работните односи и колективните договори. 

 

22. Од каде се обезбедуваат платите и надоместоците од плата на вработените во 

јавнообвинителската служба?  

 

а) се обезбедуваат од сопствени извори на приходи. 

б) се обезбедуваат од блок дотаци,  наменски дотација и приходи од сопственост.  

в) се обезбедуваат од Буџетот на Јавното обвинителство на Република Северна 

Македонија. 

 

23. Од кои компоненти се состои платата на јавнообвинителскиот службеник?  

 

а) основна компонента и исклучителна компонента. 
б) основна компонентна и додаток на платата за посебни услови за работа.  
в) компонента за посебни услови за работа и компонента заради 
прилагодување кон пазарот на трудот.  

 

24. Со основната плата која се исплатува на јавнообвинителскиот службеник се 

обезбедува вреднување на соодветниот степен на образование утврден со актот за 

систематизација за работните места, за работното место на кое тој е распореден и 

работното искуство. 

 

а) Точно 

б) Неточно 

 

25. Со колку бода ќе се вреднува делот на плата за степенот на образование на 

јавнообвинителски службеник кој има завршен VII/1 степен или 240 кредити според 

ЕКТС? 

 

а) со 250 бодови 

б) со 225 бодови 
в) со 200 бодови 
 
26. Со колку бода ќе се вреднува делот на плата за степенот на образование на 

јавнообвинителски службеник кој има завршено 180 кредити според ЕКТС? 
 
а)  со 175 бодови 
б) со 200 бодови 
в) со 225 бодови 
 

27. Со колку бода ќе се вреднува делот на плата за степенот на образование на 

јавнообвинителски службеник кој има завршено вишо образование? 

 

а)  со 175 бодови 
б)  со 150 бодови 

в) со 100 бодови 

 

28. Со колку бода ќе се вреднува делот на плата за степенот на образование на 

јавнообвинителски службеник кој има завршено средно образование? 



 

а)  со 175 бодови 
б)  со 150 бодови 

в) со 100 бодови 

 

29. Работното искуство на јавнообвинителскиот службеник се вреднува во износ 

од 0,5% во делот на основната плата со која се вреднува образованието и додатокот на 

плата за звање, за? 

 

а) за секоја започната година работен стаж, а најмногу до 20%. 

б) за секоја навршена година работен стаж, а најмногу до 20%. 

в) за секоја година работен стаж, а најмногу до 20%. 

 

 

30.Секоја година со каков акт и кој ја утврдува вредноста на бодот за 

пресметување на платите на јавнообвинителските службеници? 

 

а) со одлука на Министерството за финансии. 

б) со одлука на Владата на Република Северна Македонија. 

в) со одлука на Собрание на Република Северна Македонија. 

 

31. Јавнообвинителскиот службеник има право на надоместоци на плата и други 

надоместоци согласно со овој закон и општите прописи за работни односи, и тоа за: 

 

а) за боледување на јавнообвинителски службеник подолго од шест месеци во 

висина од една плата. 

б) за боледување на јавнообвинителски службеник подолго од девет месеци во 

висина од една плата 

в) за професионално заболување и повреда на работно место на 

јавнообвинителскиот службеник. 

 

32. Дали јавнообвинителскиот службеник има право на надоместоци на плата и 

други надоместоци согласно со овој закон и општите прописи за работни односи, и тоа 

за патни, дневни и други трошоци за службени патувања во земјата и во странство? 

 

а) Да 

б) Не 

33. Дали јавнообвинителскиот службеник има право на надоместоци на плата и 

други надоместоци согласно со овој закон и општите прописи за работни односи, и тоа 

за трошоци за одвоен живот од семејството? 

 

а) Да 

б) Не 

 



34. Во колкава висина од % износ му се исплаќа плата на јавнообвинителски 

службеник за професионално заболување и повреда на работно место на 

јавнообвинителскиот службеник? 

 

а) му се исплаќа плата во висина од  100%. 

б) му се исплаќа плата во висина од  80%. 

в) му се исплаќа плата во висина од  70%. 

 

35. Со кој Закон се утврдува висината на надоместокот поради  привремена 

неспособност за работа на јавнообвинителскиот службеник? 

 

а) со Законот за јавнообвинителска служба 

б) со Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија. 

в) со Законот за вработени во јавниот сектор.  

 

36. Јавнообвинителскиот службеник кој врз основа на решение е 

суспендиран од јавното обвинителство, за времетраење на суспензијата има право на 

плата . За времетраење на суспензијата во колкав износ од % од плата има право на 

плата? 

 

а)  во износ од 80% од платата, што ја примил за последниот месец пред 

донесување на решението за суспензија . 

б) во износ од 70% од платата, што ја примил за последниот месец пред 

донесување на решението за суспензија. 

в) во износ од 60% од платата, што ја примил за последниот месец пред 

донесување на решението за суспензија. 

 

37. За време на штрајк јавнообвинителскиот службеник има право на плата. Во 

висина од колку % од платата што ја примил претходниот месец? 

 

а) во висина од 60% од платата што ја примил претходниот месец. 

б) во висина од 70% од платата што ја примил претходниот месец. 

в) во висина од 80% од платата што ја примил претходниот месец. 

 

38. Согласно Законот за изменување и дополнување на јавнообвинителска 

служба, јавнообвинителскиот службеник има право на додаток на плата за посебни 

услови за работа, додаток на плата за постоење на висок ризик и додаток на плата за 

доверливост. Додатоците можат да бидат кумулативно во висина до колку % од 

износот на основната плата? 

 

а) во висина до 35% од износот на основната плата. 

б) во висина до 25% од износот на основната плата. 

в) во висина до 15% од износот на основната плата. 

 

39. Согласно чл 72 ст 2 од Законот за изменување и дополнување на 

јавнообвинителска служба, кој и со каков акт утврдува кај кој од јавнообвинителските 



службеници постојат посебни услови за работа, висок ризик или доверливост, како и 

процентот на додатокот/ додатоците но најмногу до кумулативно утврдениот процент 

од  чл 72 ст 1? 

 

а) Јавниот обвинител со Правилник 

б) Јавниот обвинител со решение 

в) Непоредно претпоставениот јавен обвинител со Одлука 

 

 

40. Согласно чл 72 ст 3 од Законот за изменување и дополнување на 

јавнообвинителска служба, кој и со каков акт утврдува кај кој од јавнообвинителските 

службеници од Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција 

постојат посебни услови за работа, висок ризик или доверливост, како и процентот на 

додатокот/ додатоците но најмногу до кумулативно утврдениот процент од  чл 72 ст 1? 

 

а) Јавниот обвинител на Јавното обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција со решение. 

б) Јавниот обвинител на Република Северна Македонија со Правилник. 

в) Јавниот обвинител со Одлука. 

 

 

 


