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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 

 
 br. 02-122/3 
 Skopje,22.07.2021 godina 
 
Zapisnik od триесетта sednica na Sovetot na javnite obviniteli na Republika 
Северна Makedonija odr`ana na 22.07.2021 godina.  
 
Prisutni: 
г. Ацо Колевски Претседател на Советот 

г.Арбер Исаку заменик претседател 

г.Фаик Арслани член 

г-ѓа Јасна Жежова член 

г.Љупчо Ивановски член 

г.Антонио Јолевски член 

г. Иџет Мемети член 

г-ѓа Фиданка Рајевска член 

г.Ангел Солев член 

г.Коле Штерјев член 

 

            
Pretsedatelot na Sovetot na javnite obviniteli na Republika Северна 

Makedonija, g-дин Ацо Колевски  konstatira[e deka na sednicata se prisutni 
мнозинството ~lenovi na Sovetot, so [to se ispolneti uslovite za odr`uvawe na 
триесетата sednica na Sovetot.   
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

Dneven red 
1 Усвојување на записникот од 29 (дваесет и деветта ) седница на Советот. 

2 Донесување на одлука за престанок на функција јавен обвинител поради 

исполнување на условои за старосна пензија за јавниот обвинител во ОЈО 

Куманово г-дин Драган Арсовски 

3 Разгледување на барањето за номинирање на ментори и номинирање на 

ментори за почетна обука на практична настава на слушатели определини за 

јавни обвинители при АСЈО. 

4 Разно 

                             

       Претседателот на Советот г-дин Ацо Колевски  ја отвори триесетата 

 седница на Советот и воедно го предложи дневниот ред за седницата.  Од страна на 

членовите на Советот дневниот ред беше едногласно усвоен. 

      Пред да се помине на точката еден од дневниот ред, Претседателот на Советот г-

дин Ацо Колевски ги извести членовите на Советот со содржината на Барањето за 

продолжување на работниот однос од страна на јавниот обвинител во ОЈО Кочани, г-ѓа 

Снежана Зафировска, која бара работниот однос да и се продолжи за уште една година 

до 14.05.2023 година. Од страна на Советот беше одлучено по ова барање да не се 

постапува, од причина што има измена и дополнување на Законот за работните односи 

во кој договорот за вработување работодавачот го прекинува кога работникот ќе 
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наполни 64 години возраст и 15 години пензиски стаж, а најдоцна до 30јуни 2022 

година.  Воедно Претседателот на Советот ги запозна членовите  со содржината на 

дописот доставен од страна ВД ОЈО на ОЈО Тетово, г-дин Бесир Алиу, кој го известува 

Советот за здравствената состојба на јавниот обвинител во ОЈО Тетово г-ѓа Дајана 

Дембовска и воедно доставува и решение изготвено од страна на Фондот за пензиско 

инвалидско осигурување во кое е наведено право на користење на инвалидска пензија. 

Советот одлучи јавниот обвинител Дајана Дембовска лично до Советот достави барање 

за престанок на функцијата јавен обвинител.   

      Под точка еден од дневниот ред од страна на членовите на Советот едногласно 

беше усвоен записникот од 29-та (дваесет и деветата) седница на Советот. 

       Под точката два од дневниот ред Претседателот на Советот г-дин Ацо Колевски ги 

извести членовите на Советот со известувањето добиено од страна на ОЈО Куманово, 

дека јавниот обвинител Драган Арсовски на ден 01.08.2021 година, полни 65 години 

возраст со што ги исполнува условите за старосна пензија.   

      Заклучок: Членовите на Советот на јавните обвинители на РСМ едногласно 

донесоа одлука и решение за престанок на функцијата јавен обвинител во ОЈО 

Куманово за јавниот обвинител Драган Арсовски, поради исполнување на услови 

за старосна пензија со навршување на 65 години возраст. 

       Под точка три од дневниот ред Претседателот на Советот г-дин Ацо Колевски 

истакна дека од страна на АСЈО до Советот било доставено барање со кое се бара од 

Советот да предложи листа на ментори за потребите на АСЈО. Од страна на Советот 

беше изготвена  листа на актуелни јавни обвинители кои ги исполнуваат условите за 

ментори и истата ќе биде доставена до АСЈО. 

    Под точката разно од дневниот ред Претседателот на Советот г-дин Ацо Колевски 

кажа дека на минатата седница членовите на Советот биле запознаени со дописот 

доставен од страна на Судско медиумскиот совет при Здружението на судии на РСМ, 

во кое од Советот се бара да номинира двајца правни експерта и тоа еден за работна 

група за подготовка на Стратегијата за зајакнување на судската транспарентност, и 

еден експерт за учество на регионална конференција која би се одржала во месец 

Септември во Скопје. Воедно истакна дека во контакт со Претседателот на Судско 

медиумскиот совет г-дин Иван Џолев, било одлучено да се номинира и едно лице. Како 

претставник од страна на Советот, Претседателот на Советот г-дин Ацо Колевски го 

предложи г-дин Иџет Мемети. Предлогот на Претседателот на Советот едногласно 

беше прифатен од страна на членовите на Советот. 

     Под истата точка од дневниот ред член на Советот кажа дека Советот ќе треба да 

донесе одлука и решенија за членовите на Советот за исплата на додатоци на плата, 

бидејќи се обезбедени буџетски средства. 

     Заклучок: Советот донесе одлука за исплата на додатоци на плата на членовите 

на Советот на јавните обвинители на РСМ. 

        Одкако никој не зема збор, Претседателот на Советот ја заклучи 30(триесетата) 

седница на Советот. 

  

         
Zapisnikot go vodel    
Asparuh Misajlovski 

 Генерален Секретар  

 
 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Ацо Колевски                                                                                         


