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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. 30 ст.11 од Законот за јавнообвинителска служба (Сл.весник на РМ бр. 62/15...21/18) и член 14 ст.2 алинеја 3 

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), 

Комисиите за селекција за вработување по јавен оглас 4/21во jавните обвинителства, објавува  

 

 КОРЕКЦИЈА НА  

РАНГ ЛИСТА  

НА КАНДИДАТИ КОИ ЈА ПОМИНАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЈА  

 

 
 Комисијата за селекција за вработување при извршено ревидирање на објавената Листа на кандидати кои ја поминале 

административната селекција  за Вишо јавно обвинителство - Гостивар утврди дека кандидатите за вработување Марија Симеска 

и Маја Ќипроска имаат поднесено пријава за вработување и за работно место во Вишо јавно обвинителство - Гостивар " 5. Г1 

Самостоен јавнообвинителски референт - уписничар -1 извршител, па откако констатира дека истите се уредни, одлучи да ги 

додаде во ранг листата на кандидати кои ја поминале административната селекција за Вишо јавно обвинителство - Гостивар.  

 Исто така, Комисијата за селекција за вработување при извршено ревидирање на објавената Листа на кандидати кои ја 

поминале административната селекција  за  Вишо јавно обвинителство - Гостивар утврди дека е сторена аритметичка грешка при 

пресметување на бодовите на кандидатите, па поради  тоа конечната ранг листа гласи: 

 

5. Г1 Самостоен јавнообвинителски референт - уписничар -1 извршител 
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1. Марија Симеска – 30 бода 

2. Фиторе Мемеди ( Албанка) - 29,75 бода 

3. Димитрија Марковски - 28,80 бода 

4. Дејан Зафироски- 28,16 бода 

5. Маја Ќипроска- 26,05 бода 

6. Раде Јосифоски ( Србин) - 25,95 бода 

7. Никола Пандиловски - 24,15 бода 

8. Јадранка Јовановска- 17,37 бода 

 

 

 Воедно, Комисијата за селекција за вработување при извршено ревидирање на објавената Листа на кандидати кои ја поминале 

административната селекција за Основно јавно обвинителство - Гостивар утврди дека е сторена аритметичка грешка при 

пресметување на бодовите на кандидатите, па поради  тоа конечната ранг листа гласи: 

 

10. Г1 Самостоен јавнообвинителски референт архивар - 1 извршител 

 

1. Марија Симеска – 30 бода 

2. Александра Ѓурчиноска- 29,50 бода 

3. Димитрија Марковски - 28,80 бода 

4. Дејан Зафироски- 28,16 бода 

5. Маја Ќипроска- 26,05 бода 

6. Раде Јосифоски ( Србин) - 25,95 бода 

7. Никола Пандиловски - 24,15 бода 

8. Хава Беќири (Албанка) -22,75 бода 

9. Јадранка Јовановска- 17,37 бода 

 

 

 

            

 


