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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

4026. 

Врз основа на членот 33 став 7 од Законот за буџе-

тите („Службен весник на Република Македонија“ број 

64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 

171/12, 192/15 и 167/16), Собранието на Република Се-

верна Македонија, на седницата одржана на 17 декем-

ври 2019 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ПОМЕЃУ 

БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЦЕНТРАЛНАТА  

ВЛАСТ И ПОМЕЃУ ФОНДОВИТЕ 

 

Член 1 

Во Буџетот на Република Северна Македонија за 

2019 година, во посебниот дел во втора потколона од 

колоната Расходи на Основен буџет, се врши следната 

прераспределба на средства:  

Во Разделот 04001 - Влада на Република Северна 

Македонија, во потпрограма 30 - Информатичка под-

дршка на Владата, ставката 485 - Вложувања и нефи-

нансиски средства се намалува за 140.000.000 де-

нари;  

Во Разделот 05001 - Министерство за одбрана, во 

потпрограма 20 - Функционирање на АРСМ, ставката 

401 - Основни плати се намалува за 17.000.000 денари 

и ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување 

се намалува за 10.000.000 денари, потпрограма 22 - Ло-

гистика во АРСМ, ставката 423 - Материјали и ситен 

инвентар се намалува за 59.000.000 денари и ставката 

424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 

12.000.000 денари, во потпрограма 30 - Мировни и ху-

манитарни мисии, ставката 426 - Други тековни расхо-

ди се намалува за 20.000.000 денари и во потпрограма 

ВА - Интеграција во НАТО, ставката 480 - Купување 

на опрема и машини се намалува за 170.000.000 де-

нари; 

  Стр. 
4035. Одлука зa  проширување на система-

тизацијата на бројот на јавни обвините-
ли во Основното јавно обвинителство 
Скопје за тројца јавни обвинители........ 14 

4036. Одлука за определување на бројот 
на јавни обвинители  на јавните об-

винителства и јавни обвинители во 
јавните обвинителства....................... 14 

4037. Оглас за избор на јавни обвинители.... 15 

 Огласен дел....................................... 1-64 

 

 

 

 

 

Во Разделот 10002 - Агенција за странски инвести-

ции и промоција на извозот на РСМ, во потпрограма 

Д6 - Поддршка на инвестициони вложувања, ставката 

464 - Разни трансфери се намалува за 128.000.000 де-

нари; 

Во Разделот 22001 - Државен завод за статистика, 

во потпрограма 30 - Програма за попис, ставката 480 - 

Купување на опрема и машини се намалува за 

154.000.000 денари; 

Во раздел 04001 - Влада на Република Северна Ма-

кедонија, во потпрограма 10 - Администрација, ставка-

та 485 - Вложувања и нефинансиски средства се зголе-

мува за 90.000.000 денари и во потпрограма С4 - Прог-

рама за намалување на аерозагадувањето, ставката 488 

- Капитални дотации до ЕЛС се зголемува за 

620.000.000 денари. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-6828/1 Претседател на Собранието 

17 декември 2019 година на Република Северна  

Скопје Македонија, 

 м-р Talat Xhaferi, с.р. 

__________ 

4027. 

Врз основа на членот 14 став (1) алинеја 3, а во 

врска со членот 6 алинеја 5, членовите 15 и 32 став (1) 

од Законот за Советот на јавните обвинители на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 150/2007 и 100/11), претседателот на 

Собранието на Република Северна Македонија на 16 

декември 2019 година распиша  
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О Г Л А С 
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВ-
НИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА  ШТО ГО ИЗБИРА СОБРАНИЕТО  

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 
1.Собранието на Република Северна Македонија ќе 

врши избор на еден член на Советот на јавните обвини-
тели на Република Северна Македонија од редот на 
припадниците на заедниците кои не се мнозинство во 
Република Северна Македонија. 

2. Заинтересираните кандидати, универзитетски 
професори по право, адвокати и други истакнати прав-
ници треба во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“ до Собранието на Република Северна 
Македонија да поднесат пријава, лична биографија и 
документи, во оригинал или копија заверена на нотар, 
со кои ќе докажат дека се универзитетски професори 
по право, адвокати и други истакнати правници. 

3. Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ и во весниците „Нова 
Македонија“, „Слободен печат“ и „Лајм“. 

 
Бр. 09-6801/1 Претседател на Собранието 

16 декември 2019 година на Република Северна  
Скопје Македонија, 

 м-р Talat Xhaferi, с.р. 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

4028. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата одржана 
на 16 декември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА – РУДИ НА БАКАР И ЗЛАТО 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ИЛОВИЦА“, ОПШТИНА  

БОСИЛОВО 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – руди на бакар и злато 
на локалитетот „с. Иловица“, Општина Босилово, број 
24-4563/1 од 23.9.2014 година и Анекс на Договорот 
број 24-4170/1 од 22.6.2015 година, еднострано се рас-
кинуваaт од страна на концедентот, бидејќи концесио-
нерот нема поднесено барање за издавање на дозвола 
за експлоатација на минерални суровини во рок од че-
тири години по склучување на договорот за концесија 
за експлоатација на минерални суровини.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за доделување концесија 
за експлоатација на минерална суровина-руди на бакар 
и злато на Друштво за производство, промет и услуги 
Фелпс Доџ Вардар ДООЕЛ Скопје на локалитетот 
„с.Иловица“, Општина Босилово бр.41-4681/1 од 
16.6.2012 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.81/12). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-7466/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

4029. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија  („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 де-
кември 2019 година, донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МИНИС-
ТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА  

 
Член 1 

 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на право на трајно користење на градежно зем-
јиште сопственост на Република Македонија на Ми-
нистерство за труд и социјална политика бр. 41-7291/1 
од 16.10.2013 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 143/13). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-9233/1 Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
4030. 

Врз основа  на член 11 точка 2 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 
83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 
39/16, 64/18 и 35/19),Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата одржана на 16 декември 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПОТВРДУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА ЗА ПРИСОЕ-
ДИНУВАЊЕ ОДУ.БР.722/19 ОД 4.11.2019 ГОДИНА И 
ПОТВРДУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ПОДЕЛБА ОДУ. 
БР. 721/19 ОД 4.11.2019 ГОДИНА ПОМЕЃУ ЈАВНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ КОЛЕКТОРСКИ СИСТЕМ СКОПЈЕ 
И  МЈП ПРОАКВА СТРУГА (РЕ КОЛЕКТОР СТРУГА) 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 
потврдување на Спогодбата за присоединување ОДУ. 
бр. 722/19 од 4.11.2019/19 година и за потврдување на 
Планот за поделба ОДУ. бр.721/19 од 4.11.2019 година 
помеѓу Јавното претпријатие колекторски систем 
Скопје и МЈП ПРОАКВА Струга (РЕ Колектор Струга) 
со бр. 02-36/2 од 7.12.2019 година, донесена од Управ-
ниот одбор на Јавното претпријатие Колекторски сис-
тем Скопје, на седницата одржана на 7.12.2019 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“. 

 
Бр. 45-9928/1   Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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 4031. 

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата од-

ржана на 16 декември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА  

ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ ВО 2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 

година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 77/19 и 106/19), Прилогот се заменува со нов 

Прилог, кој е составен дел на оваа Одлука. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

         Бр. 45-10156/1                                            Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

               Скопје                                           Зоран Заев, с.р. 
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4032. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 

142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 де-

кември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-

ТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУ-

ВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ 

НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКОВИ-

ТИ РАСТЕНИЈА, ТРГОВИЈА, ПРОМЕТ И УСЛУ-

ГИ Т.Х.Ц КУАЛИТИ ГРУОП ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ  

СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

давање согласност на Решението за давање на одобре-

ние за одгледување на канабис за медицински цели на 

Друштво за производство на лековити растенија, трго-

вија, промет и услуги Т.Х.Ц КУАЛИТИ ГРУОП ДОО-

ЕЛ увоз-извоз Скопје („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.151/18). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

 

Бр. 45-10317/1 Претседател на Владата 

16 декември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 

ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

4033. 

Врз основа на член 41 став (3) од Законот за елек-

тронско управување и електронски услуги („Службен 

весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) 

министерот за информатичко општество и администра-

ција донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАСПРЕДЕЛБАТА И ФОРМИРАЊЕТО НА 

НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ ВО АДМИНИСТРАТИВ-

НИ КАНЦЕЛАРИИ ВО ЕДНА ТОЧКА ЗА УСЛУГИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува распределбата и 

формирањето на надлежните органи во административ-

ни канцеларии во Една точка за услуги. 

 

Член 2 

При формирањето и распределбата на администра-

тивните канцеларии на Една точка за услуги од страна 

на Министерството за информатичко општество и ад-

министрација (во натамошниот текст: Министер-

ството) се определуваат и електронските услуги кои ќе 

се обезбедат во Една точка за услуги, локацијата и рас-

пределбата на канцелариите, како и бројот на админис-

тративни службеници од надлежните органи кои се 

распределени во Една точка за услуги. 

 

Член 3 

Најмалку два надлежни органи можат да поднесат 

иницијатива до Министерството за распределба и фор-

мирање на Една точка за услуги. 

Иницијативата ги содржи надлежните органи, елек-

тронските услуги кои се предлагаат да се обезбедуваат 

во Една точка за услуги, локацијата и сопственоста на 

објектот кој се предлага да биде Една точка за услуги. 

По претходно добиено мислење од страна на над-

лежните органи Министерството може на сопствена 

иницијатива да формира Една точка за услуги. 

 

Член 4 

Заради регистрација на физичките лица преку На-

ционалниот портал за електронски услуги во Системот 

за единствена најава (СЕН), друг субјект согласно За-

конот за електронско управување и електронски услуги  

до Министерството може да достави предлог за форми-

рање на времена Една точка за услуги.  

Кон предлогот од ставот 1 на овој член, другиот 

субјект доставува: 

1) тековна состојба издадена од Централен регистар 

на Република Северна Македонија не постара од шест 

месеци сметано наназад од денот на поднесувањето на 

предлогот до Министерството,  

2) фотокопија од подзаконските акти кои ги има до-

несено согласно со прописите од областа на заштитата 

на личните податоци, 

3) изјава од овластено лице на правното лице – друг 

субјект дека локациите кои ги предлага за формирање 

на времена Една точка за услуги се со регулирани пра-

ва во однос на сопственоста или владението врз истите,    

4) изјава од овластено лице на правното лице – друг 

субјект дека во целост ќе ги почитува обврските кои 

произлегуваат од Законот за електронско управување и 

електронски услуги, а кои се однесуваат на начинот на 

постапување на посредниците за обезбедување на ад-

министративни услуги по електронски пат, 

5) електронски адреси од вработените кои ќе поста-

пуваат како посредници за регистрација на физичките 

лица во СЕН преку Националниот портал за електрон-

ски услуги, 

6) изјава од овластено лице на правното лице – друг 

субјект дека најдоцна за три дена сметано од денот на 

настанатата промена ќе го извести Министерството за 

настанување на променети околности во однос на 

предложените локации или предложените посредници, 

7) изјава од овластено лице на правното лице – друг 

субјект дека нема да врши наплата за регистрација на 

физичките лица во СЕН преку Националниот портал за 

електронски услуги и  

8) изјава од овластено лице на правното лице – друг 

субјект дека по престанокот на времената Една точка 

за услуги ќе ги достави сите потпишани договори за 

регистрација во СЕН со сите физички лица.  
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Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“, а ќе се објави по добивање-

то на согласност од Владата на Република Северна Ма-

кедонија. 

 

Бр. 08/1-4780/1 Министер за информатичко 

3 декември 2019 година општество и администрација, 

Скопје Дамјан Манчевски, с.р. 

 

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

4034. 

И С П Р А В К А 

НА ОГЛАСОТ ЗА ЗАМЕНИК НА НАРОДНИОТ 

ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 

 

„ Во точката 2. на Огласот за заменик на Народниот 

правобранител на Република Северна Македонија за 

подрачјето на Скопје зборовите: Битола и Кичево се 

бришат“.  

 

НПБр. 2553/5  

17 декември 2019 година Државен советник, 

Скопје м-р Драги Целевски, с.р. 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

4035. 

Врз основа на член 9 т.8 и чл. 10 став 1 од Законот 

за Советот на Јавните обвинители на Република Север-

на Македонија  („Службен  весник РМ“ бр.150/2007 го-

дина), Советот на јавните обвинители, на одржаната 

осумдесет и прва седница на 13.12.2019 година, ја до-

несе следната 
 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРОШИРУВАЊЕ НА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА-

ТА НА БРОЈОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОС-

НОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ 

ЗА ТРОЈЦА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 

 

I 

Со донесување на оваа одлука се врши проширува-

ње на систематизацијата на  бројот на јавните обвини-

тели во Основното јавно обвинителство  Скопје  пред-

ходно утврдена со Одлука бр.02-150/19 донесена од 

страна на Советот на јавните обвинители на ден 

25.09.2019 година. 

 

II 

     Проширувањето се однесува на точката 22 од 

Одлуката за определување на бројот на јавни обвини-

тели на јавните обвинителства и јавни обвинители во 

јавните обвинителства, па така точка 22 ќе гласи “ Ос-

новен  јавен обвинител на Основното  јавно обвинител-

ство  Скопје и 66 (шеесет и шест) јавни обвинители во 

Основното јавно обвинителство Скопје ”  

III 

Оваа одлука стапува на сила од денот на донесува-

њето         

 

Бр. 02-180/3 Совет на јавните обвинители 

13 декември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Ацо Колевски, с.р. 

__________ 

4036. 

Врз основа на член 9 т.8  од Законот за Советот на 

Јавните обвинители на Република  Северна  Македони-

ја  („Службен  весник РМ“ бр.150/07), Советот на јав-

ните обвинители на Република  Северна  Македонија 

на осумдесет и прва  седница одржана на 13.12.2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЈАВНИ ОБВИ-

НИТЕЛИ  НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА И ЈАВ-

НИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА 

 

Член 1 

Бројот на јавни обвинители на јавните обвинител-

ства и на јавни обвинители во јавните обвинителства во 

Република Северна  Македонија се определува и тоа во: 

 

I 

1. Јавен обвинител на  Република Северна  Македо-

нија и  четиринаесет (14) јавни обвинители во  Јавното 

обвинителство на Република  Северна Македонија,  

 

II 

2. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвини-

телство  Битола   и седум  (7) јавни обвинители во  

ВиШото јавно обвинителство,  

3. Виш јавен обвинител  на Вишото јавно обвини-

телствово Гостивар и седум (7) јавни обвинители во 

ВиШото јавно обвинителство Гостивар, 

4. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвини-

телствово Скопје  и шеснаесет (16) јавни обвинители 

во Вишото јавно обвинителство Скопје, 

5  Виш јавен обвинител  на Вишото јавно обвини-

телство  Штип и пет (5) јавни обвинители во  ВиШото 

јавно обвинителство Штип. 

 

III 

6. Основен јавен обвинител на  Основното јавно об-

винителство  Берово и два  (2)  јавени  обвинители  во 

Основното јавно обвинителство Берово.   

7. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство  Битола  и осум (8) јавни обвинители во 

Основното јавно обвинителство Битола. 

8. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство  Гевгелија и три (3) јавни  обвинители во 

Основното јавно обвинителство Гевгелија.  

9. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство  Гостивар и осум (8)  јавни  обвинители  

во Основното јавно  обвинителство Гостивар. 

10. Основен јавен обвинител на  Основното јавно 

обвинителство  Дебар и еден(1) јавен обвинител Ос-

новното  јавно обвинителство Дебар. 
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11. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство Делчево и еден (1)  јавен обвинител во 
Основното јавно обвинителство Делчево.  

12. Основен јавен обвинител на  Основното јавно 
обвинителство  Кавадарци и четири (4) јавни  обвини-
тели  во  Основното јавно обвинителство Кавадарци. 

13. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство  Кичево и   четири  (4) јавни обвинители 
во  Основното  јавно обвинителство Кичево. 

14. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство Крива Паланка и  два (2)  јавни обвини-
тел во Основното јавно обвинителство Крива Паланка. 

15. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство Кочани и пет (5) јавни обвинители во 
Основното јавно обвинителство Кочани. 

16. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство  Куманово и тринаесет (13) јавни обви-
нители во Основното  јавно обвинителство Куманово. 

17. Основен јавен обвинител на  Основното јавно 
обвинителство Охрид и  седум (7)  јавни обвинител во 
Основното   јавно обвинителство Охрид. 

18. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство Прилеп и седум  (7) јавни  обвинители 
во Основното јавното обвинителство Прилеп. 

19. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство  Радовиш и еден (1)  јавен обвинител во  
Основното јавно обвинителство Радовиш. 

20. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство Ресен  и еден (1)  јавен обвинител во 
Основното јавно обвинителство Ресен. 

21. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство Свети Николе и еден(1) јавен обвинител 
во Основното  јавно обвинителство Свети Николе. 

22. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство Скопје и шеесет и шест (66)  јавни  об-
винители во Основното јавно обвинителство Скопје. 

23. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство Струга и четири (4)  јавни  обвинители 
во Основното јавно обвинителство Струга. 

24. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство  Струмица и осум (8) јавни обвинители 
во Основното  јавно обвинителство Струмица. 

25. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство  Велес и осум (8) јавни обвинители во 
Основното јавно обвинителство Велес. 

26. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство Тетово и девет (9) јавни  обвинители во 
Основното  јавно обвинителство Тетово. 

27. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство Штип  и пет (5)  јавни обвинители во 
Основното јавно обвинителство Штип. 

28. Основен јавен обвинител на  Основното јавно 
обвинителство за гонење на организиран криминал и 
корупција и дванаесет (12) јавни обвинители  во Ос-
новното јавното обвинителство за гонење на организи-
ран криминал и корупција. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавување во „Службен весник на Република  
Северна  Македонија“. 

      
Бр. 02-180/4 Совет на јавните обвинители 

13 декември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Ацо Колевски, с.р. 

4037. 

Советот на јавните обвинители на Република  Се-

верна Македонија врз основа на член 36 од Законот за 

Советот на Јавните обвинители на Република  Северна 

Македонија  („Службен  весник РМ“ бр.150/07),  обја-

вува  
 

О Г  Л  А  С 

ЗА ИЗБОР НА 

 

I 

1. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Штип 

2.  Тројца јавни обвинители во Основното јавно об-

винителство за гонење на организиран криминал и ко-

рупција - Скопје  

3.  Тројца  јавни обвинители во Основното јавно об-

винителство Скопје 

Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен 

условите предвидени во чл. 44 , 45 и чл.46  од  Законот 

за јавно обвинителство („Сл весник на РМ“ број 

150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот 

за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), 

потребно е  како посебен  услов  да исполнуваат: 

I. Кандидатите за избор на Основен јавен обвини-

тел на Основното јавно обвинителство  потребно е ка-

ко посебен услов да имаат работно искуство од најмал-

ку три години стаж како јавен обвинител со потврдени 

резултати во работата. 

II. Кандидатите за избор на  јавен обвинител  на  

Основното јавно обвинителство за гонење на организи-

ран криминал и корупција и јавен обвинител во Основ-

ното јавно обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција потребно е како посебен услов 

да имаат работно искуство од најмалку четири  години 

стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во 

работата. 

III.  Кандидатите за избор на јавен обвинител во Ос-

новното јавно обвинителство Скопје како посебен ус-

лов потребно е да имаат завршено Академија за судии 

и јавни обвинители. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 

потребната документација  во оригинал или заверена 

фотокопија на нотар, уверенијата за државјанство и ле-

карско уверение (да не се постари од шест месеци од 

денот на  издавањето),  диплома или уверение за зав-

ршен Правен факултет и потврда за положен правосу-

ден испит во оригинал или заверено на нотар, Увере-

ние за завршена Академија за судии и јавни обвините-

ли  да  ги достават до Советот на јавните обвинители 

на Република Северна Македонија на ул. Кеј „Димитар 

Влахов“ бр.4,  В спрат во рок од 15 дена од објавување-

то во Службен весник на Република Северна Македо-

нија. 

Приемот на документи е од 08:30 до 15:00 часот се-

кој работен ден 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                  

 

Бр. 02-182/1 Совет на јавните обвинители 

13 декември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Ацо Колевски, с.р. 
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 www.slvesnik.com.mk                                                                                                       contact@slvesnik.com.mk 

 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 
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