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Врз основа на член 77 став 5 од Законот за јавното обвинителство („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/2020), Јавниот обвинител на 
Република Северна Македонија на 15.9.2021 година,  донесе  

 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ  
 

Член 1 
 

(1) Со овој правилник се уредува начинот на доделување на стипендија на јавен 
обвинител. 
(2) Под стипендија во смисла на овој правилник се подразбира школарина, 
надомест за стручно усовршување, надомест за учество, сместување и патни 
трошоци за стручно усовршување. 
 

Член 2 
 

(1) Средствата за стипендии на годишно ниво се обезбедуваат во буџетот на 
Јавното обвинителство на Република Северна Македонија  
(2) Средствата од ставот (1) на овој член се одобруваат врз основа на Годишна 
програма за стипендирање усогласена со среднорочните и долгорочните 
стратешките определби на јавното обвинителство.  
(3) Годишната програма од ставот (2) на овој член ја донесува Јавниот 
обвинител на Република Северна Македонија. 
 

Член 3 
 

(1) За доделување на стипендија согласно усвоената Програма и одобрените 
средства, се распишува интерен оглас што се објавува на интернет страницата 
на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија.  
(2) Огласот ги содржи условите за доделување на стипендијата, потребните 
документи, рокот на траење на огласот и начинот на доставување односно 
одговорно лице за прием на пријавите. 
 

 
 



Член 4 
 

(1) За секој интерен оглас Јавниот обвинител на Република Северна Македонија 
формира комисија од тројца јавни обвинители и тоа јавен обвинител од Јавното 
обвинителство на Република Северна Македонија, од вишо и од основно јавно 
обвинителство и нивни заменици.  
(2) Претседател на комисијата од ставот (1) на овој член, е јавниот обвинител од 
Јавното обвинителство на Република Северна Македонија. 
(3) Комисијата од ставот (1) на овој член донесува одлука на кого од пријавените 
јавни обвинители ќе му додели стипендија и во кој износ. 
(4) Против одлуката од ставот (3) на овој член, незадоволниот јавен обвинител 
има право на жалба до Јавниот обвинител на Република Северна Македонија. 
 

Член 5 
 

(1) Заинтересираниот јавен обвинител поднесување писмено барање за 
доделување стипендија согласно условите наведени во интерниот оглас. 
(2) Во прилог на барањето од ставот (1) на овој член се доставува наставна 
програма за студиите односно програмата за стручно усовршување, фактура за 
износ на школарина или потврда за запишување и уплатница за надоместокот 
односно потврда за прием на соодветното стручно усовршување односно студии 
издадена од универзитетот, факултетот или институцијата што го организира 
стручното усовршување односно студиите.  
 

Член 6 
 

Стручното оспособување или студиите може да се следат во државата или во 
странство. 

Член 7 
 

(1) За запишување на постдипломски и специјалистички студии на јавен 
обвинител може да му се одобри стипендија во износ којшто изнесува половина 
од вкупната школарина, но не повеќе од 600 евра нето во денарска 
противвредност во текот на една учебна година за еден јавен обвинител. 
(2) Јавен обвинител на кого му е одобрена стипендија согласно ставот (1) на 
овој член не може повторно да аплицира на интерен оглас согласно овој 
правилник, пред истек на три години од денот кога му е одобрена стипендијата. 
Доколку се поднесе барање спротивно на овие рокови, барањето ќе биде 
отфрлено како недозволено. 
(3) За следење обуки, курсеви и други облици на стручно усовршување на јавен 
обвинител може да му се одобри стипендија, но не повеќе од 300 евра нето во 
денарска противвредност во текот на една календарска година за еден јавен 
обвинител.   
(4) Еден јавен обвинител не може во текот на една буџетска години да оствари 
едновремено стипендија и по основ на став (1) и по основ на став (3) од овој 
член. 
 

 



Член 8 
 

(1) За одобрување на стипендијата се донесува решение. 
(2) Во диспозитивот на решението од ставот (1) на овој член се наведуваат 
податоци за јавниот обвинител на кој му се одобрува стипендијата; назив на 
наставната програма којашто ќе се следи со цел за стручно усовршување, 
специјалистички студии или постдипломски студии; универзитетот, факултетот 
или институцијата каде што се организира стручното усовршување односно 
студиите; износот на стипендијата што е одобрен и разделот на буџетски 
средства за покривање на стипендијата. 
(3) Во образложение на решението од ставот (1) на овој член се наведуваат 
причините кои го оправдуваат одобрувањето на стипендијата. 
(4) Решението од ставот (1) на овој член го потпишуваат сите членови на 
комисијата и без одлагање се доставува до јавниот обвинител на кого му е 
одобрена стипендијата и на другите јавни обвинители што поднеле барање, но 
истото не е одобрено. 
(5) Против решението од ставот (1) на овој член незадоволниот јавен обвинител 
може да поднесе жалба во рок од 3 дена од прием на решението до Јавниот 
обвинител на Република Северна Македонија, кој во рок од 15 дена ќе  одлучи 
по жалбата. 

Член 9 

По завршување на стручното усовршување или студиите, јавниот обвинител е 
должен да достави потврда, одлука, уверение или диплома до Јавниот 
обвинител на Република Северна Македонија. 

Член 10 

(1) Јавниот обвинител кому му е доделена стипендија е должен без одлагање со 
писмен допис да го извести Јавниот обвинител на Република Северна 
Македонија за причините поради кои не ги завршил, предвреме ги напуштил 
студиите или не учествувал на стручното усовршување. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, јавниот обвинител е должен да го 
врати добиениот износ на стипендија со уплата на идентичен износ на сметката 
на буџетот на Републка Северна Македонија, најдоцна 3 дена по доставување 
на писменото известување.  

Член 11 

Јавниот обвинител што остварил право на стипендија за постдипломски и 
специјалистички студии согласно одредбите на овој правилник е должен да 
остане во Јавното обвинителство на Република Северна Македонија две години 
по завршување на студиите. 



Член 12 

Во Јавното обвинителство на Република Северна Македонија за доделените 
стипендии се води посебен регистар за кој е надлежен генералниот секретар на 
Јавното обвинителство на Република Северна Македонија. 

Член 13 

Годишната програма за стипендирање од членот 2 став (2) на овој правилник се 
донесува најдоцна до крајот на месец август во тековната година и се доставува 
како дел од предлогот за буџетски средства за следната буџетска година. 

Член 14 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе започне со примена 
30 дена по одобрените средства за стипендирање. 
  
 
A.бр.02-478/1        
Скопје, 15.9.2021 година    
   

           ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

      НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

                                             Љубомир Јовески 
 

 


