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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. 33 ст.1 и ст.3  од Законот за јавнообвинителска служба (Сл.весник на РМ бр. 62/15...21/18), по спроведување на испитот, 
согласно освоените бодови од административната селекција и испитот, Комисиите за селекција за вработување по јавен оглас 4/21, во јавните 

обвинителство, објавуваат 

 

РАНГ ЛИСТА  

НА КАНДИДАТИ СО ОСВОЕНИ БОДОВИ ОД АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА И  

ИСПИТ ЗА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКИ СЛУЖБЕНИК 

 
 

II. Вишо јавно обвинителство – Битола - вкупно 1 извршител 

2. Г1 Самостоен јавнообвинителски референт  технички секретар на јавниот обвинител -  1 извршител 
 
1. Елена Петровска- 26,30 бода + 24,50 ( испит) = 50,80 бода 

 
III. Вишо јавно обвинителство - Гостивар- вкупно 3 извршители 

3. В3 Соработник Информатичар  - 1 извршител 

1. Дарко Анчевски- 18,03 бода + 25 ( испит) = 43,03 бода 

 
5. Г1 Самостоен јавнообвинителски референт - уписничар -1 извршител 

 

1. Марија Симеска – 30 бода + 24,50 ( испит) = 54,50 бода 

2. Дејан Зафироски- 28,16 бода +25 ( испит) = 53,16 бода 

3. Фиторе Мемеди ( Албанка) - 29,75 бода + 22,25 ( испит) = 52, 00 бода 

4. Маја Ќипроска- 26,05 бода +24,50 ( испит) =50,55 бода 
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5. Раде Јосифоски ( Србин) - 25,95 бода + 24,50 ( испит) =50,45 бода 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Кандидати кои согласно чл.33 ст.3 од ЗЈОС не учествуваат на интервју: 
 

6. Димитрија Марковски - 28,80 бода +21,25 ( испит) = 50,05 бода 

7. Никола Пандиловски - 24,15 бода + 24,50 ( испит) =48,65 бода 

8. Јадранка Јовановска- 17,37 бода + 21,50 ( испит) = 38,87 бода 

 

IV. Вишо јавно обвинителство – Скопје- вкупно 2 извршители 

 

6. В4 Помлад јавнообвинителски соработник за казнено право - 1 извршител 

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

 

6. В4 Помлад јавнообвинителски соработник за казнено право- 1 извршител 

1. Мила Петрова- 24,99 бода + 25 ( испит) = 49,99 бода 

2. Наташа Витанска- 24,88 бода +24 ( испит) = 48,88 бода 

3. Магдалена Трповска- 23,84 бода + 25 ( испит) = 48,84 бода 

4. Ивана Ристеска- 24,12 бода + 24 ( испит)= 48,12 бода 

5. Марија Иванова- 21,96 бода + 25 ( испит) = 46,96 бода 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Кандидати кои согласно чл.33 ст.3 од ЗЈОС не учествуваат на интервју: 
 
6. Ивана Коцевска- 23,13 бода + 22,25 ( испит) = 45,38 бода 

7. Христина Георгиевска- 20,77 бода + 24 ( испит) = 44,77 бода 

8. Русе Попоски- 21,61 бода + 23 ( испит) =44,61 бода 

9. Симона Јованчевска- 17,45 бода + 25 ( испит) = 42,45 бода 

10. Кристина Петрова- 23,61 бода - не се јавила на испит, ниту го оправдала своето отсуство 

 

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

 

1. Јасмина Бардарова- 24,10 бода +24,5 ( испит) = 49,60 бода 

2. Марина Серафимовиќ- 25,18 бода +23 ( испит) = 48,18 бода 

3. Елена Мандичевска- 24,83 бода + 21,5 ( испит) = 46,33 бода 
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VI. Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - Скопје- вкупно 1 извршители 

8. В3 Соработник Информатичар - 1 извршител 

 

1. Дарко Анчевски- 18,03 бода + 25 ( испит) = 43,03 бода 

 
VII. Основно јавно обвинителство - Гостивар- вкупно 2 извршители 

9.  Стручен јавнообвинителски соработник за казнено право - 1 извршител 

 

1. Наташа Витанска - 24,88 бода + 24 ( испит) = 48,88 бода 

2. Сихана Беадини ( Албанка)- 14,38 бода + 15,50 ( испит) =29,88 бода 

 
10. Г1 Самостоен јавнообвинителски референт архивар - 1 извршител 

 

1. Марија Симеска – 30 бода + 24,50 ( испит) = 54,50 бода 

2. Александра Ѓурчиноска- 29,50 бода+ 23,75 ( испит) = 53,25 бода 

3. Дејан Зафироски- 28,16 бода + 25 ( испит) = 53,16 бода 

4. Маја Ќипроска- 26,05 бода + 24,50 ( испит) = 50,55 бода 

5. Раде Јосифоски ( Србин) - 25,95 бода + 24,5 = 50,45 бода 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Кандидати кои согласно чл.33 ст.3 од ЗЈОС не учествуваат на интервју: 
 

6. Димитрија Марковски - 28,80 бода + 20,25 ( испит) = 49,05 бода 

7. Никола Пандиловски - 24,15 бода + 24,50 ( испит) = 48,65 бода 

8. Хава Беќири (Албанка) -22,75 бода + 20,25 ( испит) = 43 бода 

9. Јадранка Јовановска- 17,37 бода + 20,50 ( испит) = 37,87 бода 

 

VIII. Основно јавно обвинителство - Гевгелија- вкупно 1 извршител 

11. Јавнообвинителски референт Записничар 2 категорија  -  1 извршител 

 

1. Сања Атанасова- 28 бода  + 23,25 ( испит) = 51,25 бода 
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IX. Основно јавно обвинителство - Куманово- вкупно 2 извршител 

13. Јавнообвинителски референт Записничар 2 категорија  -  1 извршител 

 

1. Јасмина Доневска – 23,26 бода + 23,25 ( испит) = 46,51 бода 

 

X. Основно јавно обвинителство- Кочани - вкупно 1 извршител 

14. Јавнообвинителски референт- записничар 2 категорија -  1 извршител 

 

1. Лидија Ѓорѓиевска- 14,70 бода+ 19,75 ( испит) = 34,35 бода 

 

XI. Основно јавно обвинителство Охрид- вкупно 1 извршител 

15. Самостоен јавнообвинителски референт технички секретар на јавниот обвинител - 1 извршител 

 

1. Катерина Божиноска- 23,40 бода + 25 ( испит) = 48,40 бода 

 

XII. Основнојавнообвинителство - Прилеп- вкупно 1 извршител 

16. Самостоен јавнообвинителски референт уписничар- 1 извршител 

 

1.  Лидија Николоска -28 бода+ 24,50 ( испит) = 52,50 бода 

 

XIII. Основно јавно обвинителство - Скопје - вкупно 3 извршители 

 

17. Самостоен референт сметководител - 1 извршител 

 

1. Јасмина Бардарова- 24,10 бода + 24,50 ( испит) = 49,60 бода 

2. Симона Илиевска- 25,24 бода+ 24 ( испит) = 49,24 бода 

  

18. Соработник Информатичар- 1 извршител 

 

1. Дарко Анчевски- 18,03 бода + 25 ( испит) = 43,03 бода 

 

 
КОМИСИИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
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ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО КАНДИДАТИТЕ 
 

 

Врз основа на член 33 став 2 и став 3 и член 34 од Законот за јавнообвинителска служба (Службен весник на РМ број 62 од 20.04.2015 
година) се известуваат кандидатите по испитот за јавнообвинителски службеник на јавниот оглас број 4/2021 за вработување на 
јавнообвинителски службеници дека на  интервјуто учествуваат најмногу пет пати повеќе кандидати од бројот на работни места за кои се 

спроведува постапката за селекција за вработување, а кои биле најдобро рангирани на листата. 

 

За кандидатите кои се рангирани во првите пет места од бројот на работни места интервјуто ќе се одржи во просториите на Јавното 
обвинителство на Република Северна Македонија на бул.Кеј Димитар Влахов бр. 23 Скопје, и тоа со следниот редослед и динамика: 

 

I ГРУПА- Интервјуто се спроведува усно 

 
1.  На 6.5.2021 година во 9 часот за работно место  

 

 - В3 Соработник Информатичар  во 

III. Вишо јавно обвинителство - Гостивар,  

VI. Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - Скопје и  

XIII. Основно јавно обвинителство - Скопје 

 

2. На 6.5.2021 година во 9.30 часот за работно место 

 

- Г1 Самостоен јавнообвинителски референт - уписничар -1 извршител во 

III. Вишо јавно обвинителство - Гостивар 

 

3. На 6.5.2021 година во 11.00 часот за работно место 

 

- Г1 Самостоен јавнообвинителски референт архивар - 1 извршител во 

VII. Основно јавно обвинителство - Гостивар  

 

4. На 6.5.2021 година во 11.15 часот за работно место  

 

- Стручен јавнообвинителски соработник за казнено право во 

VII. Основно јавно обвинителство - Гостивар  
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5. На 6.5.2021 година во 12.00 часот за работно место 

 

- В4 Помлад јавнообвинителски соработник за казнено право во 

IV.Вишо јавно обвинителство – Скопје 

 

7. На 6.5.2021 година во 13.30 часот за работно место 

 

- Самостоен референт сметководител во  

XIII. Основно јавно обвинителство - Скопје 

 

II ГРУПА - Интервјуто се спроведува усно 
 

1.  На 7.5.2021 година во 11.30 часот за работно место  

 
-  Самостоен јавнообвинителски референт  технички секретар на јавниот обвинител  во  
II. Вишо јавно обвинителство – Битола 

 
2.  На 7.5.2021 година во 12.00 часот за работно место 

 

- Самостоен јавнообвинителски референт уписничар во 

Основнојавнообвинителство - Прилеп 

 

3. На 7.5.2021 година во 12.30 часот за работно место 

 

- Самостоен јавнообвинителски референт технички секретар на јавниот обвинител во 

     Основно јавно обвинителство Охрид- вкупно 1 извршител 

 

III ГРУПА- Интервјуто се спроведува писмено 

 
1.  На 10.5.2021 година во 9 часот за работно место  

 

- Г3 Јавнообвинителски референт- записничар 2 категорија во 

IV.Вишо јавно обвинителство – Скопје 
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2.  На 10.5.2021 година во 10.30 часот за работно место  

- Јавнообвинителски референт- записничар 2 категорија во 

IX. Основно јавно обвинителство - Куманово 

 

3.  На 10.5.2021 година во 11 часот за работно место             

        -  Јавнообвинителски референт- записничар 2 категорија           

          X. Основно јавно обвинителство- Кочани - вкупно 1 извршител 

 

4.  На 10.5.2021 година во 12 часот за работно место             

        -  Јавнообвинителски референт- записничар 2 категорија           

          VIII. Основно јавно обвинителство - Гевгелија 

 

 
Сите кандидати да донесат  документ за лична идентификација и доколку ги доставиле доказите за исполнетост на условот од чл.22 ст.2 

од ЗЈОС во заверен препис, се должни  со себе да ги донесат на увид во ОРИГИНАЛ доказите дека: 

- имаат соодветни стручни квалификации потребни за работното место ( доказ за завршено средно или високо образование); 
- имаат соодветно работно искуство потребно за работното место ( листа од ПИОМ); 
- поседуваат соодветни општи и посебни работни компетенции потребни за работното место  ( доказ за Посебни работни компетенции за сите 
нивоа и тоа: 

 - сертификат за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,  
- други посебни работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за соодветното работно место, navedeni vo 
oglasot, 
-  сертификат за  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, a доколку кандидатот полагал online во време на COVID -19 пандемијата и уплатница за полагање на испит,  и 

- други услови утврдени со актот за систематизација на работните места ( доказ за положен правосуден испит, сертификат за компјутерска 

дактилографија и сл). 

За кандидатите кои нема да ги достават доказите, или истите не ја поминат проверката на веродостојност, постапката на селекција 
завршува. 

Кандидатите кои успешно ја поминале проверката на веродостојност на докази имаат право да продолжат на интервју. 
 
На интервјуто, преку ситуациони прашања, се проверуваат потребните општи работни компетенции за категоријата на која припаѓа 

работното место, а преку стручни прашања или практични задачи, се проверуваат посебните работни компетенции од делокругот на 
работното место. 
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Согласно чл 34 ст. 9 од Законот за јавнообвинителска служба, интервјуто се спроведува усно и/ или писмено (за работно место 

Јавнообвинителски референт Записничар 2 категорија). 
 
Се задолжуваат сите кандидати кои се повикани на интервју да ги почитуваат мерките за заштита и превенција од Корона вирусот.   
 
Кандидатите кои нема да се појават на интервју, ќе се смета дека се откажале од понатамошна постапка за вработување.  

          

         КОМИСИИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 


