
 
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. 5, 11, 12, 18 од Законот за јавнообвинителска служба (Сл.весник на РМ бр. 62/15...21/18) и  член 5, член 6 став (1) и член 20-г став (1) од Законот 

за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18) , а во врска со член 1 од Правилникот за 

формата, содржината и начинот на поднесување на пријавата, соодветното бодирање на меѓународно признатите сертификати, начинот на спроведување на 

административната селекција, испитите, проверката на веродостојноста на докази и интервјуто, тестот на личност како и начинот на нивно бодување и 

максималниот број на бодови, од постапката на селекција во зависност од категориите на работни места, како и други прашања во врска со постапката на 

селекција (Сл.весник на РМ бр. 63/20), Комисијата за селекција при вработување во Јавното обвинителство на ден 20.10.2022 година, изврши административна 

селекција на пристигнатите пријави, ги бодуваше и изготви  

 

 

 

РАНГ ЛИСТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА  

 

во врска со јавниот оглас  бр. 1/2022 за вработување на неопределено работно време  

во јавните обвинителства на подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип 

 

I. Вишо јавно обвинителство Штип - вкупно 1 извршител 

 

1. Г4- Помлад референт доставувач - 1 извршител 

 

НЕУРЕДНИ: 

 Име и презиме 

 Јордан Петров 

 



II. Основно јавно обвинителство Берово – 1 извршител 

 

1. Г3 Јавнообвинителски референт записничар 2 категорија  - 1 

РАНГ ЛИСТА: 

Р 

бр. 

Име и презиме Бодови   

Фаза 1 

1. Даниела Сирачевска 24,57 

Кандидатката оди во фаза 2. 

 

НЕУРЕДНИ: 

 Име и презиме 

 Лидија Арменска 

 

 

 

III. Основно јавно обвинителство – Радовиш – вкупно 1 извршител 

1. Г1 – Самостоен јавнообвинителски референт уписничар – 1 извршител 

Нема пријавени кандидати 

 

 

 

 

 

IV. Основно јавно обвинителство Штип – вкупно 1 извршител 

 

1. Г3 Јавнообвинителски референт записничар 2 категорија – 1 извршител 

 

РАНГ ЛИСТА: 

Р 

бр. 

Име и презиме Бодови   

Фаза 1 

1. Даниела Коцева Паунова 22,31 

Кандидатката оди во фаза 2. 

 



НЕУРЕДНИ: 

 Име и презиме 

 Марија Методиевска 

 

 


