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ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој закон се уредува постапката за изготвување, утврдување и извршување 

на судскиот буџет и основањето и работењето на Судскиот буџетски совет.
Со судскиот буџет се обезбедува стабилно, долгорочно, рамномерно и 

соодветно финансирање на судската власт, а со цел да се обезбеди нејзината 
уставна и законска независност и самостојност.

Со судскиот буџет се финансираат судовите, Судскиот совет на Република 
Македонија и Академијата за  судии и јавни обвинители (во натамошниот текст: 
единки корисници).

Член 2
Судскиот буџет претставува годишна процена на приходите и трошоците на 

единките корисници што ги утврдува Собранието на Република Македонија и е 
наменет за нивно финансирање.

Судскиот буџет е дел од Буџетот на Република Македонија издвоен како 
посебен дел означен со "Судска власт".

ПРИХОДИ И ТРОШОЦИ НА СУДСКИОТ БУЏЕТ

Член 3
Приходи на судскиот буџет се средствата определени од Буџетот на Република 

Македонија, донации и сопствени приходи (депозити, закупнини, судски паушали 
и слично) на единките корисници.

Член 4
Делот на средствата „Судска власт” во Буџетот на Република Македонија, 

потребни за функционирање на единките корисници, се утврдува во износ од 
најмалку 0,8% од бруто домашниот производ, а во согласност со критериумите 
утврдени од Судскиот буџетски совет, врз основа на фискалната политика и 
главните параметри за процена на приходите и трошоците. 

Во случај на ребаланс на буџетот на Република Македонија не може да се 
намалуваат средствата наменети за финансирање на судската власт. 

Средствата од делот “Судска власт”, Судскиот буџетски совет ги распределува 
на единките корисници.

Во рамките на судскиот буџет се утврдуваат средства за непредвидени случаи 
како постојна и тековна резерва кои не можат да надминат 2% од тековните 
расходи на судскиот буџет.

1Редакциски пречистениот текст на Законот за судскиот буџет ги опфаќа: основниот текст на Законот, 
објавен во “Службен весник на РМ“бр.60/03, Законот за изменување и дополнување на Законот за судскиот 
буџет, објавен во “Службен весник на РМ“бр.37/06 , Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судскиот буџет, објавен во “Службен весник на РМ“бр.103/08 и Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судскиот буџет, објавен во “Службен весник на РМ“бр.145/10, во кои е означено времето на 
нивното влегување во сила и примена.  
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Утврдените средства за непланираните случаи и активности се наменети за 
покривање на расходи во случаи на виша сила, елементарни непогоди и други 
активности кои во текот на подготовката на буџетот за судска власт не можеле да 
бидат предвидени. 

При распределувањето на средствата од ставот 1 на овој член, најмалку 2,5 % 
задолжително се издвојуваат за стручно усовршување на судиите, судските 
службеници, државните службеници, судската полиција и другите вработени во 
судовите.Делот на средствата "Судска власт" во Буџетот на Република 
Македонија,се утврдува во вкупен износ во согласност со критериуми утврдени од 
Судскиот буџетски совет, врз основа на фискалната политика и главните параметри 
за процена на приходите и трошоците.

Средствата од делот "Судска власт", Судскиот буџетски совет ги распределува 
на судовите и на Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

При распределувањето на средствата од ставот 2 на овој член, најмалку 2% 
задолжително се издвојуваат за стручно усовршување на судиите, државните 
службеници, судската полиција и другите вработени во судовите.

Член 5
Трошоците на судскиот буџет ги сочинуваат:
1) тековните трошоци за:
- платите и надоместоците на членовите на Судскиот совет на Република 

Македонија, судиите и директорот на Академијата за судии и јавни обвинители,
- платите и надоместоците на судските службеници, судската полиција, другите 

вработени во судовите, како и државните службеници во Судскиот совет на 
Република Македонија и Академијата за судии и јавни обвинители,

- стоки и услуги за работа на единките корисници,
- трошоци во постапките, освен за трошоците за надоместок на штета за лица 

неосновано осудени  и неосновано лишени од слобода и
- субвенции и трансфери и
2) капиталните расходи:
- набавка на капитални средства за единките корисници и
- инвестиционо одржување на објектите и опремата на единките корисници.

СУДСКИ БУЏЕТСКИ СОВЕТ

Член 6
За вршење на работите во врска со судскиот буџет се основа Судски буџетски 

совет.
Судскиот буџетски совет ги врши работите определени со овој закон, 

Деловникот за работа на Судскиот буџетски совет и други акти.

Член 7
Судскиот буџетски совет го сочинуваат претседател и десет члена.
Претседател на Судскиот буџетски совет е претседателот на Судскиот совет на 

Република Македонија. Заменик во негово отсуство е претседателот на Врховниот 
суд на Република Македонија.

Членови на Судскиот буџетски совет се:
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- министерот за правда;
- претседателот на Врховниот суд на Република Македонија;
- претседателот на Управниот суд Скопје;
- претседателите на Апелациониот суд во Скопје, Апелациониот суд во Штип, 

Апелациониот суд во Битола и Апелациониот суд во Гостивар;
- двајца претседатели на основните судови по редослед утврден во Законот за 

судовите, од кои еден претседател од  судовите со проширена надлежност, по 
системот на ротација, со мандат од две години и

- директорот на Академијата за обука на судии и јавни обвинители.
Во работата на Судскиот буџетски совет учествуваат и претставници од 

Министерството за финансии, но без право на одлучување.

Член 8
Судскиот буџетски совет работи на седници. Седниците на Судскиот буџетски 

совет ги свикува и со нив раководи претседателот на Судскиот буџетски совет.
Судскиот буџетски совет одлуките ги донесува со мнозинство гласови од 

вкупниот број на членови.
На седницата на Судскиот буџетски совет присуствува и раководителот на 

стручната служба на Судскиот буџетски совет без право на одлучување.
Претседателот на Судскиот буџетски совет го застапува и презентира делот на 

средства "Судска власт" од Буџетот на Република Македонија, на седницата на 
Владата кога се усвојува предлогот на Буџетот на Република Македонија и пред 
работните тела и на седницата на Собранието кога се донесува Буџетот на 
Република Македонија.

Член 9
Судскиот буџетски совет ги има следниве надлежности:
- ги утврдува критериумите и методологијата за изготвување на судскиот 

буџет;
- врши распределба на средствата од судскиот буџет на единките корисници и 

презема мерки за навремено извршување на судскиот буџет;
- одобрува средства за нови вработувања на единките корисници во рамките на 

утврдениот судски буџет за маса на исплата на плати;
- го назначува внатрешниот ревизор;
- го донесува Деловникот за работа на Судскиот буџетски совет и другите 

внатрешни акти и формира помошни тела;
- го изготвува годишниот извештај за извршувањето на судскиот буџет;
- врши пренамена на намената на средствата определени во делот "Судска 

власт" и може да го овласти претседателот на Судскиот буџетски совет да врши 
пренамена на средствата определени во делот  „Судска власт“ до определен 
износ; 

- централизирано спроведување на постапки за јавни набавки за единките 
корисници;
- врши други работи предвидени со закон.

3



Службен весник на Република Македонија Редакциски пречистени текстови

СТРУЧНА СЛУЖБА

Член 10
Стручните и административните работи на Судскиот буџетски совет ги врши 

стручната служба на Судскиот буџетски  совет.
Стручната служба се формира како внатрешна организациона единица на 

Судскиот совет на Република Македонија.

Член 11
Стручната служба ги врши следниве работи:
- ги извршува одлуките на Судскиот буџетски совет;
- ги разработува финансиските показатели поврзани со барањата на единките 

корисници и ги следи нивните материјални потреби,
   - ги изготвува Деловникот за работа на Судскиот буџетски совет и другите 
внатрешни акти, како и критериумите и методологијата за подготвување на 
судскиот буџет и ги поднесува на Судскиот буџетски совет на усвојување и

- врши други работи доверени од Судскиот буџетски совет.

ИЗГОТВУВАЊЕ, УТВРДУВАЊЕ, ДОСТАВУВАЊЕ 
И ИЗВРШУВАЊЕ НА СУДСКИОТ БУЏЕТ

Член 12
Изготвувањето на судскиот буџет се врши врз основа на фискалната политика и 

главните категории за проценетите приходи и расходи и буџетскиот циркулар 
утврден од Владата на Република Македонија за наредната буџетска година и 
внатрешните критериуми и методологија утврдени од Судскиот буџетски совет.

Член 13
Судскиот буџетски совет изготвува циркулар во кој се содржани главните 

насоки за изготвување на финансиските планови на единките корисници кој го 
доставува до единките корисници.

Во циркуларот од ставот 1 на овој член е содржана методологијата за 
изготвување на финансискиот план на корисниците (клучните параметри, 
постапката и рокот за изготвување на финансиските планови), како и 
индикативните вкупни трошоци за секој корисник, во чии рамки треба да биде 
изготвена процената по видови и неопходните податоци кои се приложуваат кон 
буџетот.

Член 14
Единките корисници најдоцна до 1 јуни во тековната година до Судскиот 

буџетски совет ги доставуваат следниве податоци:
- процена на трошоците за фискалната година, според трошковни ставки и 

потставки;
- процена на трошоците за наредните две фискални години по трошковни 

ставки и потставки;
- преглед на потребните расходи за неопходното вработување за извршување на 

функциите на корисниците;
- предлози кои ги содржат идните обврски или повеќегодишните трошоци, 

вклучувајќи ги инвестиционите проекти искажани поединечно и

4



Службен весник на Република Македонија Редакциски пречистени текстови

- трошоците за секоја идна година искажани одделно.
Покрај податоците од ставот 1 на овој член, корисниците доставуваат и 

образложение за висината на износите по позиции.
Основните судови, како единки корисници, најдоцна до 15 мај во тековната 

година податоците од ставот 1 на овој член ги усогласуваат на ниво на 
апелационото подрачје.

Член 15
По добивањето на податоците од членот 14 на овој закон, Судскиот буџетски 

совет го изготвува предлогот на судскиот буџет и заедно со образложението за 
висината на износот го доставува до Министерството за финансии.

Пред доставувањето на предлогот на Буџетот на Република Македонија до 
Владата на Република Македонија, министерот за финансии задолжително го 
усогласува делот на средствата "Судска власт" од предлогот на Буџетот на Република 
Македонија со претседателот на Судскиот буџетски совет. Доколку не се постигне 
согласност, Министерството за финансии изготвува извештај и го доставува до 
Владата на Република Македонија и до Судскиот буџетски совет, а Судскиот 
буџетски совет до Владата на Република Македонија доставува мислење по 
извештајот на Министерството за финансии.

Член 16
Функционерот кој раководи со единката корисник е одговорен за извршувањето 

на финансискиот план во единката корисник.

Член 17
Судскиот буџетски совет го следи извршувањето на финансискиот план и 

доколку во извршените контроли се констатираат неправилности и злоупотреби 
од претседателот на судот и од директорот на Академијата за обука  на судии и об-
винители во процесот на извршувањето на финансискиот план, ги известува 
Врховниот суд на Република Македонија, Министерството за правда, 
Републичкиот судски совет, Академијата за обука  на судии и обвинители, 
Министерството за финансии и Државниот завод за ревизија.

Внатрешна ревизија на извршувањето на финансиските планови во единките 
корисници врши внатрешен ревизор назначен од Судскиот буџетски совет.

Член 18
Контрола на извршувањето на судскиот буџет се врши согласно со одредбите 

од Законот за буџетите.
Судскиот буџетски совет е должен најмалку еднаш годишно да доставува 

извештај за извршувањето на судскиот буџет до Министерството за финансии, 
Владата на Република Македонија и Собранието на Република Македонија.

Член 19
На судскиот буџет се применуваат одредбите од Законот за буџети, доколку со 

овој закон поинаку не е определено.
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ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 20
Судскиот буџетски совет ќе се конституира најдоцна 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.
Деловникот за работа на Судскиот буџетски совет и критериумите и 

методологијата за изготвување на судскиот буџет ќе се донесат во рок од 30 дена 
од денот на конституирањето на Судскиот буџетски совет.

Член 20-а
Вработените, средствата и опремата во стручната служба на судскиот буџетски 

совет, ги презема Судскиот совет на Република Македонија.
Актите за внатрешна организација и Актот за систематизација на работните 

места со кои вработените во стручната служба ќе се распоредат на соодветни 
работни места, Судскиот совет ќе ги донесе во рок од 60 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Законот за изменување и дополнување

 на Законот за судскиот буџет
(“Службен весник на РМ“ бр.37/06)

Член 12
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен вес-

ник на Република Македонија".

ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Законот за изменување и дополнување 

на Законот за судскиот буџет
(“Службен весник на РМ“ бр.103/08)

Член 21
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен 

весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2009 година.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
од Законот за изменување и дополнување

на Законот за судскиот буџет
(“Службен весник на РМ” бр.145/10)

Член 16
Предвидениот процент во членот 4 став 1 од овој закон ќе се достигне со тоа 

што процентот од судскиот буџет во однос на БДП ќе започне да се зголемува во 
еднакви износи, од буџетската 2012 до 2015 година и ќе го достигне 
предвидениот процент од 0,8% од БДП, и тоа во 2012 година од 0,5%, во 2013 
година од 0,6%, во 2014 година од 0,7% и во 2015 година од 0,8%.
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Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2011 
година.
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