
 

Врз основа на член 85 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 42/20), Јавниот обвинител на Република Северна 

Македонија на 3.11.2021 година, донесе  

 
ПРАВИЛНИК 

ЗА ИЗГЛЕДОТ И НАЧИНОТ НА НОСЕЊЕ НА ТОГАТА 
 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува изгледот и начинот на носење на тогата со која јавниот 

обвинител настапува пред судовите. 

Член 2 

(1) Тогата е едноделна, изработена од црна волнена ткаенина (85% волна и 15% 

синтетика, со густина на плетка од 220 до 260 gsm(грам на квадратен метар) кроена 

рамно во вид на наметка, долга до средината на листовите, со јака во форма на 

околувратник широк 4 см.  

(2) Однапред е отворена преку целата должина и се носи закопчана (внатрешно 

закопчување) со помош на 9 копчиња, а одзади на горниот среден дел, веднаш под јаката 

на грбот, е набрана во вид на украсно плисе (4х10 см).  

(3) Има широки ракави со манжетна, кроени рамно од едно парче во ширина од 60см. Во 

горниот дел нормално се вглавени, а странично на рамото се набрани во вид на украсно 

плисе на истиот начин како и на задниот дел од тогата. Во долниот дел (долниот раб) се 

опточени со свилен сатен во видна бордура широка 14,5 см. 

(4) Тогата на левата страна на градите е украсена со метален беџ со дијаметар 7,5 см, 

опточен со свилен сатен согласно член 3 став (2) од овој правилник. На беџот е извезен 

симбол: „меч со вага“, а под симболот налепена е метална плочка на која е наведено 

името и презимето на јавниот обвинител на македонски јазик со кирилично писмо, а ако 

јавниот обвинител е припадник на заедница што зборува друг јазик различен од 

македонскиот, на негово барање, освен на македонски јазик и кирилско писмо, името се 

испишува и на тој јазик и писмо. Беџот на задната страна има прикачена игла со која се 

закачува на тогата. 

(5) Изгледот на беџот од ставот (4) на овој член е даден во Прилогот број 1, кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 3 

(1) Тогата што ја носат јавните обвинители се разликува според бојата на свилениот 

сатен со кој се опточени долниот дел на ракавите и беџот. 

(2) Свилениот сатен за јавните обвинители во: 



- Јавното обвинителство на Република Северна Македонија е во сива боја; 

- вишите јавни обвинителства е во темно зелена боја;  

- Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција е во 

виолетова боја; 

- основните јавни обвинителства е во црвена боја. 

 

Член 4 

Јавните обвинители ја носат тогата преку својата облека. 

Член 5 

(1) Јавните обвинители со нужно внимание ја чуваат тогата и се грижат за нејзиниот 

изглед. 

(2) Тогата се чува во просториите на јавното обвинителство. 

Член 6 

(1) Новоизбран обвинител добива тога со изработен беџ со неговото име, најдоцна 30 

дена по изборот. 

(2) Тогата се заменува по правило на три години или во случај на трајно оштетување на 

барање на јавниот обвинител чија тога е оштетена, а по одобрение на јавниот обвинител 

на соодветното обвинителство. 

(3) Трошоците за замена на тогите паѓаат на товар на буџетот на Јавното обвинителство 

на Република Северна Македонија 

Член 7 

(1) Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

изгледот и начинот на носење на тогата („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.74/09). 

(2) Новите тоги согласно овој правилник ќе се изработат најдоцна во рок од 12 месеци од 

влегување во сила на овој правилник. 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“. 

         

А Бр. 02-567/1       Јавен обвинител на 
3.11.2021 година      Република Северна Македонија  
         Љубомир Јовески 



 
Прилог бр. 1  

Симбол на левата страна на тогата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
(име) 

___________________  
(презиме) 

 


