
 
REPUBLIKA СЕВЕРНА  MAKEDONIJA 

SOVET NA JAVNITE OBVINITELI NA REPUBLIKA СЕВЕРНА  MAKEDONIJA 
REPUBLIKА Е MAQEDONISЁ SЁ VERIUT 

KЁSHILLI I PROKURORЁVE PUBLIK I REPUBLIKЁS SЁ MAQEDONISЁ SЁ VERIUT 

           Претседателот на Sovetot na javnite obviniteli na Republika Северна 
Makedonija vrz osnova na ~len 14 ст.1 т.1 и чл.14 ст.2 od Zakonot za Sovetot na 
јavnite obviniteli na Republika Северна Makedonija  (Slu`ben  vesnik на RСM 
br.42/20), распиша 

 
ОГЛАС 

za izbor na  
I 

1.  Член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од 

редот на јавните обвинители од подрачјето на Вишото јавно обвинителство 

Гостивар, со изборно место број 2. 
 
       Согласно член 16 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република 

Северна Македонија  на огласот може да се пријави секој јавен обвинител кој во 

моментот на објавувањето на огласот врши функција на јавен обвинител и кој има 

најмалку десет години стаж како јавен обвинител и во последните две години да не му 

е изречена дисциплинска мерка, и да има позитивна оцена во вршењето на јавно 

обвинителската функција согласно со закон. 

      Согласно член 17 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република 

Северна Македонија кандидатите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до 

Советот и доставуваат:  

- Потврда за стаж како јавен обвинител 
- Потврда дека во последните две години не му е изречена дисциплинска 

мерка. 
- Биографски податоци за стручниот и професионалниот развој. 
- Податоци за учество во стручна и професионална едукација, издадена од 

Академијата за обука на судии и јавни обвинители. 
 

Гласањето ќе се одржи на ден 10.01.2023 година 
       
      Кандидатите кои ќе се пријават на огласот пријавите да ги достават до Советот на 
јавните обвинители на Република Северна Македонија на ул.”Кеј Димитар Влахов”бр.4 
кат 5 во рок од 15 од објавата на огласот во “Службен Весник на РСМ”    
         

 Nekomletnite dokumenti nema dabidat  razgleduvani. 
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