
С О О П Ш Т Е Н И Е 

 

Судскиот буџетски совет (СБС) на 135-та седница одржана на ден 
03.06.2019 година во рамките на своите законски надлежности согласно Закон 
за судски буџет  разгледуваше повеќе точки по што донесе повеќе одлуки и 
заклучоци меѓу кои: 

 
1. Одлука  за обезбедување средства за исплата на додатоци на плата за 

месец мај 2019 година; 
2. Одлука за пренамена на средства од категорија 40-Плати и надоместоци 

на категорија 46-Субвенции и трансфери за обезбедување средства за 
исплата на дел од заостанатите обврски за додатоци на плата за 
судиите и членовите на Судски совет на РСМ за 2016,2017 и 2018 
година.  

3. Во врска со барањето од  страна на еден суд и вештак  за обезбедени 
средства за  додатоци на плата за судиите за  2016, 2017 и 2018 година 
Судскиот буџетски совет зазеде став дека со донесувањето на Одлуката 
за пренамена на средства од категорија 40-Плати и надоместоци на 
категорија 46-Субвенции и трансфери и претходно донесената Одлука 
бр.02-492/3 од 07.03.2019 година за обезбедување средства за исплата 
на додатоци на плата за 2016, 2017 и 2018 година започнат е процесот 
на реализацијата на договореното обештетување на судиите и 
членовите на Судски совет на РСМ по овој основ.  

4. Во врска со барањата додатоци на плата за висок ризик од страна на 
припадниците на судската полиција СБС  се повика на  член 135 од 
Законот каде е предвидено дека припадниците на судската полиција 
поради видот, природата и сложеноста на работите и задачите што ги 
извршуваат, износот на средствата за плата за тие работни задачи може 
да се зголеми до 20%. Министерот за правда со подзаконски акт ги 
утврдува процентите за зголемување на плата до 20% за секој суд 
пооделно. Ваков подзаконски акт досега не е донесен од страна на 
Министерот за правда. 
Во врска со барања на припадници на судската полиција за исплата на 
бонус плата поради остварени над 150 часа прекувремена работа во 
текот на годината во висина на една просечна плата во Републиката, а 
согласно член 117 став 4 од Законот за работни односи, СБС се повика 
на пресуда на АС Гостивар и ги одби барањата. 

5. Во врска со барањето  од еден суд за уредување на начинот на 
пресметка на платата на лицата кои вршат помошно технички работи 
СБС донесе став да се почитува мислењето на Врховниот суд на РСМ 
од 24.07.2017 година; 

6. СБС одобри Измена на Единствен годишен план за вработување во 
судската власт бр.08-66/2 од 10.01.2019  година со која се корегираат 
неколку технички грешки.  



Воедно СБС ги повика единките корисници кои имаат потреба за измена 
на Единствениот годишен план за вработување во судската власт да 
достават барање најкасно до 15.06.2019 година. 

7. Одлука за Измена на Годишна програма за капитални расходи за 2019 
година. 

 

 

   ПРЕТСЕДАТЕЛ НА  

              СУДСКИ БУЏЕТСКИ СОВЕТ 

      Киро Здравев 

 

 

 

 


