
 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Кеј Димитар Влахов бр.23, 1 000 Скопје, тел. 02/3298-288, факс. 02/3219-866 

 
 Врз основа на чл. 5, 11, 12, 18 ст 1, 21, 22 и 26-39 од Законот за јавнообвинителска служба 

("Сл.весник на РМ" бр. 62/15...21/18) и  чл 5, чл 6 ст 1 и 20-г ст 1 од Законот за вработените во јавниот 

сектор („Сл. весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), а во врска со член 1 од Правилникот 

за формата, содржината и начинот на поднесување на пријавата, соодветното бодирање на меѓународно 

признатите сертификати, начинот на спроведување на административната селекција, испитите, 

проверката на веродостојноста на докази и интервјуто, тестот на личност како и начинот на нивно 

бодување и максималниот број на бодови, од постапката на селекција во зависност од категориите на 

работни места, како и други прашања во врска со постапката на селекција (Сл.весник на РМ бр. 63/20) и 

известувањето од Министерство за финансии  бр.18-11864/2 и 18-814/2  од 17.1.2020 година  и бр.18-

8679/2 од 24.12.2020 година, Јавниот обвинител на Република Северна Македонија распишува 

 

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ - 4/2021 

за вработување на неопределено работно време  на дваесет и тројца јавнообвинителски 

службеници 

 

со што 

СЕ ПОВТОРУВА ЈАВНИОТ ОГЛАС БРОЈ - 1/2020 

поради немање на најдобро рангиран кандидат од соодветната ранг листа 

на работните места во следните јавни обвинителства 

 

I. Јавно обвинителство на Република Северна Македонија- вкупно 1 извршител 
 

1. В3 Соработник преведувач од македонски јазик на албански јазик и обратно 

- 1 извршител 
1) Стручни квалификации: -  за нивото В3 со звање соработник стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, 

2)  Работно искуство: - за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката, 

Посебни услови: Дипломиран филолог - група албански јазик и книжевност. 

Нето плата: 25.799 денари. 

 

II. Вишо јавно обвинителство – Битола - вкупно 2 извршители 
 

2. Г1 Самостоен јавнообвинителски референт  технички секретар на 

 јавниот обвинител -  1 извршител 
1) Стручни квалификации: - VI – степен вишо или IV- степен средно образование, 

2)  Работно искуство: - за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката, 

Нето плата: со вишо образование  21.762 денари, со средно образование 19.393 денари. 

 

III. Вишо јавно обвинителство - Гостивар- вкупно 3 извршители 

 

3. В3 Соработник Информатичар  - 1 извршител 
1) Стручни квалификации: -  за нивото В3 со звање соработник стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, 

2)  Работно искуство: - за нивото В3 најмалку една година работно искуство во струката, 

Посебни услови: Природни математички науки - информатика 

Нето плата: 25.799 денари. 

 

4. Г3 Јавнообвинителски референт- записничар 2 категорија  -1 извршител 



1) Стручни квалификации: - VI – степен вишо или IV- степен средно стручно или 

дактилографско образование I-а класа, компјутерска дактилографија,  

2)  Работно искуство: - за нивото Г3 најмалку една година работно искуство во струката, 

Нето плата: со вишо образование  19.911  денари, со средно образование 17.350 денари. 

 

5. Г1 Самостоен јавнообвинителски референт - уписничар -1 извршител 
1) Стручни квалификации: - VI – степен вишо или IV- степен средно образование, 

2)  Работно искуство: - за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката, 

Нето плата: со вишо образование  21.762 денари, со средно образование 19.393 денари. 

 

IV. Вишо јавно обвинителство – Скопје- вкупно 2 извршители 

 

6. В4 Помлад јавнообвинителски соработник за казнено право  - 1 извршител 
1) Стручни квалификации: -  за нивото В4 со звање помлад соработник стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, 

2)  Работно искуство:-  за нивото В4 со или без работно искуство во струката, 

Посебни услови: Правни науки. 

Нето плата: 24.247 денари. 

 

7. Г3 Јавнообвинителски референт- записничар 2 категорија- 1 извршител 
1) Стручни квалификации: - VI – степен вишо или IV- степен средно стручно или 

дактилографско образование I-а класа, компјутерска дактилографија, 

2)  Работно искуство: - за нивото Г3 најмалку една  години работно искуство во струката, 

Нето плата: со вишо образование  19.911  денари, со средно образование 17.350 денари. 

 

V.  Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и 

корупција - Скопје- вкупно 1 извршител 

 

8. В3 Соработник Информатичар - 1 извршител 
1) Стручни квалификации: -  за нивото В3 со звање соработник стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, 

2)  Работно искуство: - за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката, 

Посебни услови: Природни математички науки - информатика, 

Нето плата: 25.799 денари. 

 

VI. Основно јавно обвинителство - Гостивар- вкупно 2 извршители 

 

9. В3 Стручен јавнообвинителски соработник за казнено право - 1 извршител 
1) Стручни квалификации: -  за нивото В3 со звање соработник стекнати најмалку 300 кредити 

според ЕКТС или завршен VII/1 степен, 

2)  Работно искуство: - за нивото В3 најмалку една година работно искуство во струката, 

Посебни услови: Правни науки со положен правосуден испит, 

Нето плата: 25.799 денари. 

 

10. Г1 Самостоен јавнообвинителски референт архивар - 1 извршител 
1) Стручни квалификации: - VI – степен вишо или IV- степен средно образование, 

2)  Работно искуство: - за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката, 

Нето плата: со вишо образование  21.762 денари, со средно образование 19.393 денари. 

 

VII. Основно јавно обвинителство - Гевгелија- вкупно 1 извршител 

 

11. Г3 Jавнообвинителски референт – записничар 2 категорија - 1 извршител 
1) Стручни квалификации: - VI – степен вишо или IV- степен средно стручно или 

дактилографско образование I-а класа, компјутерска дактилографија, 

2)  Работно искуство: - за нивото Г3 најмалку една  години работно искуство во струката, 

Нето плата: со вишо образование  19.911  денари, со средно образование 17.350 денари. 

 



VIII. Основно јавно обвинителство - Куманово-вкупно 2 извршители 

 

Истражен центар - 2 извршители 

12. В3 Соработник преведувач од македонски јазик на албански јазик и обратно

  - 1 извршител 
1) Стручни квалификации: -  за нивото В3 со звање соработник стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, 

2)  Работно искуство: - за нивото В3 најмалку една година работно искуство во струката, 

Посебни услови: Дипломиран филолог - група албански јазик и книжевност, 

Нето плата: 25.799 денари. 

 

13. Г3  Јавнообвинителски референт- записничар 2 категорија- 1 извршител 
1) Стручни квалификации: - VI – степен Вишо или IV- степен средно стручно или 

дактилографско образование I-а класа, компјутерска дактилографија, 

2)  Работно искуство: - за нивото Г3 најмалку една  година работно искуство во струката, 

Нето плата: со вишо образование  19.911  денари, со средно образование 17.350 денари. 

 

IX. Основно јавно обвинителство- Кочани - вкупно 1 извршител 

 

14. Г3 Јавнообвинителски референт- записничар 2 категорија-  1 извршител 
1) Стручни квалификации: - VI – степен вишо или IV- степен средно стручно или 

дактилографско образование I-а класа, компјутерска дактилографија, 

2)  Работно искуство: - за нивото Г3 најмалку една  година работно искуство во струката, 

Нето плата: со вишо образование  19.911  денари, со средно образование 17.350 денари. 

 

X. Основно јавно обвинителство - Охрид- вкупно 1 извршител 

 

15. Г1 Самостоен јавнообвинителски референт  технички секретар на 

јавниот обвинител - 1 извршител 
1) Стручни квалификации: - VI – степен вишо или IV- степен средно образование, 

2)  Работно искуство: - за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката, 

Нето плата: со вишо образование  21.762 денари, со средно образование 19.393 денари. 

 

XI. Основно јавно обвинителство - Прилеп- вкупно 1 извршител 

 

16. Г1 Самостоен јавнообвинителски референт уписничар- 1 извршител 

1) Стручни квалификации: - VI – степен вишо или IV- степен средно образование, 

2)  Работно искуство: - за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката, 

Нето плата: со вишо образование  21.762 денари, со средно образование 19.393 денари. 

   

XII. Основно јавно обвинителство - Скопје- вкупно 3 извршители 
 

17. Г1 Самостоен референт сметководител - 1 извршител 
1) Стручни квалификации: - VI – степен Вишо или IV- степен средно образование - економска 

насока, 

2)  Работно искуство: - за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката, 

Нето плата: со вишо образование  21.762 денари, со средно образование 19.393 денари. 

 

18. В3 Соработник Информатичар - 1 извршител 
1) Стручни квалификации: -  за нивото В3 со звање соработник стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, 

2)  Работно искуство: - за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката, 

Посебни услови: Природни математички науки - информатика, 

Нето плата: 25.799 денари. 

 



19. В3 Соработник преведувач од македонски јазик на албански јазик и обратно

  - 1 извршител 
1) Стручни квалификации: -  за нивото В3 со звање соработник стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, 

2)  Работно искуство: - за нивото В3 најмалку една година работно искуство во струката, 

Посебни услови: Дипломиран филолог - група албански јазик и книжевност, 

Нето плата: 25.799 денари. 

 

XIII. Основно јавно обвинителство - Струга- вкупно 1 извршител 

 

20. Г4 Помлад референт - доставувач - 1 извршител 
1) Стручни квалификации: - најмалку вишо или средно образование и положен возачки испит 

од “Б”  категорија, 

2)  Работно искуство: - за нивото Г4 со или без работно искуство во струката, 

Нето плата: со вишо образование  18.642  денари, со средно образование 16.074 денари. 

 

XIV. Основно јавно обвинителство - Тетово - вкупно 2 извршители 

 

Истражен центар- 2 извршители 

21. Г3 Јавнообвинителски референт- записничар 2 категорија - 1 извршител 
1) Стручни квалификации: - VI – степен вишо или IV- степен средно стручно или 

дактилографско образование I-а класа, компјутерска дактилографија, 

2)  Работно искуство: - за нивото Г3 најмалку една  година работно искуство во струката, 

Нето плата: со вишо образование  19.911  денари, со средно образование 17.350 денари. 

 

22. В3 Соработник преведувач од македонски јазик на албански јазик и обратно

 - 1 извршител 
1) Стручни квалификации: -  за нивото В3 со звање соработник стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, 

2)  Работно искуство: - за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката, 

Посебни услови: Дипломиран филолог - група албански јазик и книжевност, 

Нето плата: 25.799 денари. 

 

XV. Основно јавно обвинителство - Ресен - вкупно 1 извршител 

 

23.  Г3 Јавнообвинителски референт- записничар 2 категорија - 1 извршител 
1) Стручни квалификации: - VI – степен вишо или IV- степен средно стручно или 

дактилографско образование I-а класа, компјутерска дактилографија, 

2)  Работно искуство: - за нивото Г3 најмалку една  година работно искуство во струката, 

Нето плата: со вишо образование  19.911  денари, со средно образование 17.350 денари. 

 
 Покрај погоренаведените услови и квалификации заинтересираните кандидати треба да 

ги исполнуваат и следните компетенции од соодветната категорија ( В или Г): 

 

А. (1) Општи работни компетенции за сите нивоа  од категорија В,  согласно Рамката на 

општи работни компетенции за административни службеници: 

 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, 

- други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за 

соодветното работно место,  

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, 

француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од 

официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2) 

нивото на ЦЕФР (CEFR), односно  КЕТ,  ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС; или ТОЕФЕЛ 

ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода или 

ДЕЛФ,  ТЦФ, ТЕФ; или Гете Сертификат. 

 



(2) Потребни општи работни комепетенции на средно ниво: 

 

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг, 

- учење и развој, 

- комуникација, 

- остварување резултати, 

- работење со други/тимска работа, 

- стратешка свест, 

- ориентираност кон клиенти/засегнати страни и 

- финансиско управување. 

 

Б. (1) Општи работни компетенции за сите нивоа  од категорија Г, согласно Рамката на 

општи работни компетенции за административни службеници: 

 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,  

- други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за 

соодветното работно место,  

 -  активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, 

француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од 

официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од 

меѓународна институција, на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис; или 

ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 

бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ; или Гете Сертификат. 

 

(2) Потреби општи работни комепетенции на основно ниво: 

 
 - учење и развој, 
 - комуникација, 
 - остварување резултати,  
 - работење со други/тимска работа, 
 - ориентираност кон странките/засегнати страни  и  
 - финансиско управување. 
 

1) Услови за работа за сите работни места се: 

 Работно време е 8 часа од 07.30 до 15.30 часот, 

 Работни денови:  од понеделник до петок. 

 

Заинтересираните кандидати  се должни под целосна материјална и кривична 

одговорност да достават своереачно потпишана пријава во која ќе потврдат дека податоците во 

пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот и да ги содржи  најмалку 

следниве податоци: 

- име и презиме, матичен број, датум и место на раѓање, адреса и место на живеење, 

телефон и e-mail адреса за контакт, припадност на заедница и за кое работно место аплицира, 

- последен степен на образование и стекнати дипломи, претходни степени на 

образование и стекнати дипломи (за кандидатите со магистратура и/или докторат), датуми на 

стекнување на дипломите, броеви на дипломите, образовни институции кои ги издале, 

- претходно работното искуство, детален опис (доколку има), вклучувајќи име на 

работодавачот, позиција, опис на работното место, должина на работниот стаж, адреса на 

работодавачот и причини за напуштање на работното место, 

- познавање на странски јазици или странски јазик, ниво според ЦЕФР (CEFR) или 

бодови според ТОЕФЕЛ ПБТ, ЦБТ или ИБТ, на соодветно ниво за работно место кој е 

назначен во јавниот оглас, 

- познавање на работа со компјутерски програми за канцелариско работење ( кој го 

опфаќа MS Office пакетот) или меѓународно признат сертификат за положен: Certiport: IC3GS4 

Key Applications, Microsoft: MOS Word или MOS Excel или ECDL: Core, 

- причини за аплицирање за конкретното работно место, очекувања од работата и цели 

во кариерата. 

 Кон пријавата кандидатите задолжително ги доставуваат следниве докази за 



податоците внесени во пријавата: 

- доказ за државјанство на Република Северна Македонија, 

- уверение/диплома за завршен степен на образование, 

- меѓународно признат сертификат за познавање на еден од трите најчесто користени 

јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) или потврда за завршен прв, 

втор или трет циклус на студии на еден од 200 највисоко рангирани факултети на Shanghai 

Ranking - ARWU (Academic Ranking of World Universities) на еден од трите најчесто 

користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), за кои студии 

кандидатот поседува нострифицирана диплома, 

- потврда за работа со компјутерски програми за канцелариско работење ( кој го опфаќа 

MS Office пакетот)  или меѓународно признат сертификат за положен: Certiport: IC3GS4 Key 

Applications, Microsoft: MOS Word или MOS Excel или ECDL: Core, 

- потврда за положен стручен испит или уверение од соодветната стручна област, друга 

дозвола или сертификат, доколку тие се посебен услов за работното место и се назначени во 

јавниот оглас. 

Кон пријавата кандидатите можат да достават и: 

- извод од историјатот на вработувања, доколку кандидатот бил претходно вработен, 

издаден од агенција за вработување, 

- препораки од претходните работни места, кои содржат контакт податоци од лицето 

кое го препорачува, 

- потврди за посетувани обуки, стручни сертификати од други стручни квалификации и 

специјализации, трудови и публикации, 

- меѓународно признат сертификат за познавање на еден од шестте официјални јазици 

на Обединетите нации, 

- потврда за волонтерски стаж, издадена од волонтерскиот регистар на Министерството 

за труд и социјална политика, односно волонтерска книшка, издадена од Министерството за 

труд и социјална политика, а потпишана од раководното лице на институцијата,  

- изјави или други документи од интерес на работното место.  

Пријавата заедно со сите овие документи во затворено плико со назнака "ЗА ОГЛАС- 

НЕ ОТВАРАЈ" се доставува во архивата на Јавното обвинителство на Република Северна 

Македонија- Скопје или преку пошта на следната адреса: 

 

Јавно обвинителство на Република Северна Македонија 

Кеј Димитар Влахов бр.23, Скопје, 

со назнака: за" јавен оглас бр.4/2021" 

и со назнака за кое работно место се пријавува. 

 

 Рокот за пријавување изнесува 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот.  

 Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на 

одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција на јавнообвинителски службеник. 

 Фаза 1 – административна селекција се спроведува во рок од 15 дена од завршувањето на 

објавениот оглас. 

 Фаза 2 – испит за јавнообвинителски службеник се спроведува во рок кој не може да 

биде пократок од 10, а подолг од 30 дена од завршувањето на фаза 1.  

Испитот ќе се спроведе писмено во просториите на Јавното обвинителство на Република 

Северна Македонија- Скопје. Листата на прашања за испит  ќе биде објавена на веб страната на 

Јавното обвинителство на Република Северна Македонија http://jorm.gov.mk/ 

 Фаза 3 – проверка на веродостојност на докази и интервју се спроведува во рок од 10 

дена од завршување на фаза 2. 

 Неуредни, ненавремени, некомплетни, несоодветни  пријави Комисијата нема да ги  

разгледува. 

 

При вработувањeтo во јавните обвинителства ќе се применува начелото на соодветна 

и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, со почитување на 

критериумите на стручност и компетентност. 


