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Врз основа на член 58 став 3 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 ПРЕДЛАГАЊЕ, РАЗМЕНА И УПАТУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО 

ИНСТИТУЦИИ, АГЕНЦИИ, ТЕЛА ИЛИ КАНЦЕЛАРИИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

ИЛИ ДРУГИ МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНСТИТУЦИИ, ТЕЛА, МИСИИ И 

ПРОЕКТИ 

 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредува начинот на предлагање, размена и упатување на 
јавен обвинител во институции, агенции, тела или канцеларии на Европската 
Унија или други меѓународни организации, институции, тела, мисии и проекти. 
 
 

Член 2 

(1) Предлагање, размена или упатување на јавен обвинител се врши по добиено 
барање за номинација. 

(2) Барањето од ставот (1) на овој член може да биде доставено од 
институцијата, агенцијата, телото или канцеларијата на Европската Унија или на 
други меѓународни организации, институции, тела, мисии и проекти, директно до 
Јавното обвинителство на Република Северна Македонија или преку 
Министерството за правда на Република Северна Македонија. 

(3) Во согласност со домашното законодавство или ратификувани меѓународни 
договори барањето од ставот (1) на овој член може да биде доставено и од 
страна на Министерството за правда на Република Северна Македонија. 

 
 

Член 3 

(1) За предлагање, размена или упатување на јавен обвинител одлука донесува 
Јавниот обвинител на Република Северна Македонија. 



(2) Се предлага, разменува или упатува јавен обвинител којшто ги исполнува 
условите наведени во пристигнатото барање во смисла на членот 2 на овој 
правилник. 

(3) Со цел номинираниот јавен обвинител да може успешно да одговори на 
обврските што ќе треба да ги исполни, при предлагањето, размената или 
упатувањето се води сметка за следниве критериуми: 

- обвинителски стаж,  

- работно искуство,  

- резултатот од оценувањето,  

- познавањето странски јазици кога е тоа потребно,  

- завршени постдипломски студиии, стручна специјализација или посетувани 
обуки од соодветната област во државата и во странство, 

- претходно искуство на јавниот обвинител во работа со институцијата, 
агенцијата, телото или канцеларијата на Европската Унија од каде што е 
пристигнато барањето, 

- претходно искуство на јавниот обвинител во работа со меѓународни 
организации, институции, тела, мисии и проекти. 

 
Член 4 

Одлуката за предлагањето, размената или упатувањето се упатува директно до 
подносителот на барањето  во смисла на член 2 од овој правилник. 
 
 

Член 5 
(1) Заради транспарентност, одлуката за предлагање, размена или упатување 
на јавен обвинител се објавува на интернет страницата на Јавното 
обвинителство на Република Северна Македонија. 
 
(2) За решенијата за предлагање, размена или упатување се води посебен 
регистар за кој е надлежен генералниот секретар на Јавното обвинителство на 
Република Северна Македонија. 
 
(3) Генералниот секретар е должен да достави до Јавниот обвинител на 
Република Северна Македонија извештај за регистарот од ставот (2) на овој 
член, којшто извештај е дел од Годишниот извештај на Јавното обвинителство 
на Република Северна Македонија. 
 
 

Член 6 
(1) Јавниот обвинител што е предложен, пратен на размена или е упатен, за 
преземените активности должен најдоцна во рок од 3 дена по враќањето: 

-  да поднесе извештај до Јавниот обвинител на Република Северна 
Македонија и 



- да ги сподели добиените сознанија и искуства со колегите во јавното 
обвинителство каде што работи. 

 
(2) Извештајот од ставот (1) на овој член се објавува на интернет страницата на 
Јавното обвинителство на Република Северна Македонија најдоцна 7 дена по 
неговото доставување, за што е одговорен генералниот секретар на Јавното 
обвинителство на Република Северна Македонија. 
 
 

Член 7 
(1) Јавниот обвинител на Република Северна Македонија поаѓајќи од потребата 
за искуство на повеќе јавни обвинители во областа може со одлука да ја 
повлече номинацијата на јавниот обвинител што бил предложен, разменет или 
упатен и да номинира друг јавен обвинител кој што ги исполнува условите, но не 
порано од две години од неговото номинирање. 
(2) По добиено известување дека јавниот обвинител што бил предложен, 
разменет или упатен несовесно ги извршува доверените задачи, Јавниот 
обвинител на Република Северна Македонија донесува одлука за повлекување 
на номинацијата и номинира друг јавен обвинител којшто ги исполнува 
потребните услови. 
 
(3) Јавниот обвинител чијашто номинација била повлечена во смисла на ставот 
(1) од овој член, ги надоместува настанатите трошоци. 
 
 

Член 8  
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Северна Македонија„.  
  
 
          

A.Бр.02-477/1        

Скопје, 15.9.2021 година 
 
      

        ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

      НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

                      Љубомир Јовески  
 


