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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 бода ( испит)+ 20,00  бода (интервју) = 70,80 бода 

 
III. Вишо јавно обвинителство - Гостивар- вкупно 3 извршители 

3. В3 Соработник Информатичар  - 1 извршител 

1. Дарко Анчевски- 18,03 бода + 25,00 бода( испит) = 43,03 бода + 18,00 бода ( интервју) = 61,03 бода 

 
5. Г1 Самостоен јавнообвинителски референт - уписничар -1 извршител 

 

1. Фиторе Мемеди ( Албанка) - 29,75 бода + 22,25 бода ( испит) = 52, 00 бода + 20 бода (интервју) = 72,00 бода 

2. Маја Ќипроска- 26,05 бода +24,50 бода ( испит) = 50,55 бода + 20,00 бода (интервју) = 70,55 бода 

3. Раде Јосифоски ( Србин) - 25,95 бода + 24,50 бода ( испит) = 50,45 бода + 20,00 бода (интервју) = 70,45 бода 

4. Дејан Зафироски- 28,16 бода +25 бода ( испит) = 53,16 бода + 12, 00 бода ( интервју) = 65,16 бода 
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5. Марија Симеска – 30 бода + 24,50 бода ( испит) = 54,50 бода + 10,00 бода (интервју) = 64,50 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. Магдалена Трповска- 23,84 бода + 25 бода ( испит) = 48,84 бода + 20,00 бода (интервју) = 68,84 бода 

2. Мила Петрова- 24,99 бода + 25 бода ( испит) = 49,99 бода + 17,00 бода (интервју) = 66,99 бода 

3. Ивана Ристеска- 24,12 бода + 24 бода ( испит)= 48,12 бода + 18,00 бода (интервју) = 66,12 бода 

4. Марија Иванова- 21,96 бода + 25 бода ( испит) = 46,96 бода + 15,00 бода (интервју) = 61,96 бода 

5. Наташа Витанска- 24,88 бода +24 бода ( испит) = 48,88 бода + 10,00 бода (интервју) = 58,88 бода 

 

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

 

1. Јасмина Бардарова- 24,10 бода +24,5 бода ( испит) = 49,60 бода + 18,00 бода (интервју) = 67,60 бода 

2. Елена Мандичевска- 24,83 бода + 21,5 бода ( испит) = 46,33 бода+ 16,00 бода (интервју) = 62,33 бода 

3. Марина Серафимовиќ- 25,18 бода +23 бода ( испит) = 48,18 бода+ 13,00 бода (интервју) = 61,18 бода 

 

 

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 бода ( испит) = 43,03 бода+ 13,00 бода ( интервју) = 56,03 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 бода ( испит) = 48,88 бода + 10,00 бода (интервју) = 58,88 бода 

2. Сихана Беадини ( Албанка)- 14,38 бода + 15,50 ( испит) =29,88 бода + 18,00 бода ( интервју) = 47,88 бода 
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10. Г1 Самостоен јавнообвинителски референт архивар - 1 извршител 

 

1. Раде Јосифоски ( Србин) - 25,95 бода + 24,50 ( испит) = 50,45 бода + 20,00 (интервју) = 70,45 бода 

2. Александра Ѓурчиноска- 29,50 бода+ 23,75 ( испит) = 53,25 бода + 15, 00  ( интервју) =  68,25 бода 

3. Дејан Зафироски- 28,16 бода +25 ( испит) = 53,16 бода + 12, 00 бода ( интервју) = 65,16 бода 

4. Марија Симеска – 30 бода + 24,50 ( испит) = 54,50 бода + 10,00 бода (интервју) = 64,50 бода 

5. Маја Ќипроска- 26,05 бода + 24,50 ( испит) = 50,55 бода - се откажа од спроведување на интервју за ова 

работно место  

 

VIII. Основно јавно обвинителство - Гевгелија- вкупно 1 извршител 

11. Јавнообвинителски референт Записничар 2 категорија  -  1 извршител 

 

1. Сања Атанасова- 28 бода  + 23,25 бода ( испит) = 51,25 бода  + 20, 00  бода = 71,25 бода 

 

IX. Основно јавно обвинителство - Куманово- вкупно 2 извршител 

13. Јавнообвинителски референт Записничар 2 категорија  -  1 извршител 

 

1. Јасмина Доневска – 23,26 бода + 23,25 бода ( испит) = 46,51 бода + 9 бода = 55,51 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 бода (испит) = 34, 35 бода + 13, 00 бода = 47,35 

 

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 +19,66 бода = 68,06 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 + 7,00 бода = 59,50 бода 
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XIII. Основно јавно обвинителство - Скопје - вкупно 3 извршители 

 

17. Самостоен референт сметководител - 1 извршител 

 

1. Симона Илиевска- 25,24 бода+ 24 бода ( испит) = 49,24 бода +18 бода = 67,24 бода 

2. Јасмина Бардарова- 24,10 бода + 24,50 бода ( испит) = 49,60 бода + 10,00 бода = 59,60 бода 

  

18. Соработник Информатичар- 1 извршител 

 

1. Дарко Анчевски- 18,03 бода + 25 ( испит) = 43,03 бода + 16 бода = 59,03 бода 

 
 

 По спроведување на интервјуто, согласно со освоените бодови од административната селекција, писмените тестови и интервјуто, за 

кандидатите кои освоиле најмалку 60% од максималниот број бодови (100 бода)  во сите претходни фази на постапката на селекција, Комисијата 

за селекција за вработување ја објавува ранг-листа на кандидатите на веб страницата на Јавното обвинителство на Република Северна 

Македонија. 

 

 Комисијата за селекција за вработување го бира најдобро рангираниот кандидат, кој освоил најмалку 60% од максималниот број бодови (100 

бода)  во сите претходни фази од соодветната листа и во рок од три дена и му го предлага на генералниот секретар, односно секретарот или на 

јавниот обвинител каде не е избран секретар. 

 

 Во рок од пет дена од конечноста на одлуката за избор, Јавниот обвинител на Република Северна Македонија, донесува решение за 

вработување на јавнообвинителски службеник на неопределено време. 

 

 За пополнување на работното место на јавнообвинителски службеник, кандидатот за кој ќе се донесе одлука за избор треба да достави 

документи со кои ќе докаже дека ги исполнува следниве општи услови: 

- да е државјанин на Република Македонија; 
- да има општа здравствена способност за работното место и 
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност. 

 

Воедно, Комисиите контатираа поради непријавени канидати или неуредни кандидати дека треба да се повтори постапката за објавување на јавен 

оглас во следните јавни обвинителства за следните работни места: 
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I. Јавно обвинителство на Република Северна Македонија- 1 извршител 

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

 

II. Вишо јавно обвинителство - Гостивар- вкупно 1 извршител 

2. Г3 Јавнообвинителски референт- записничар 2 категоријам  -1 извршител 

 

III. Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - Скопје- вкупно 1 извршител 

3. Соработник Информатичар - 1 извршител 

 

IV. Основно јавно обвинителство - Куманово-вкупно 1 извршител 

Истражен центар  

4. Соработник преведувач од македонски јазик на албански јазик и обратно  - 1 извршител 

 

IV. Основно јавно обвинителство - Скопје- вкупно 2 извршител 

 

5. Соработник Информатичар - 1 извршител 

6. Соработник преведувач од македонски јазик на албански јазик и обратно  - 1 извршител 

 
V. Основно јавно обвинителство - Струга- вкупно 1 извршител 

 

7.  Помлад референт - доставувач - 1 извршител 
 

VI. Основно јавно обвинителство - Тетово - вкупно 2 извршители 

Истражен центар- 2 извршители 

 

8.  Јавнообвинителски референт- записничар 2 категорија - 1 извршител 

9. Соработник преведувач од македонски јазик на албански јазик и обратно - 1 извршител 

 

VII. Основно јавно обвинителство - Ресен - вкупно 1 извршител 

 

10.  Јавнообвинителски референт- записничар 2 категорија  - 1 извршител 

 

 

КОМИСИИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ    


