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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. 02-134/2 
 Skopje,01.09.2021 godina 
 
Zapisnik od триесет и прва sednica na Sovetot na javnite obviniteli na 
Republika Северна Makedonija odr`ana na 01.09.2021 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 
триесет и првата sednica na Sovetot.   
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

Dneven red 
1 Донесување на одлука за престанок на функција јавен обвинител по сопствено 

барање за јавниот обвинител во ОЈО Тетово г-ѓа Дајана Дембоска. 

2 Разно 

                             

        

           Претседателот на Советот г-дин Ацо Колевски  ја отвори триесет и првата 

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

членовите на Советот дневниот ред едногласно беше усвоен. 

      Под точка еден од дневниот ред, Претседателот на Советот г-дин Ацо Колевски ги 

извести членовите на Советот за содржината на Барањето доставено до Советот од 

страна на јавниот обвинител во ОЈО Тетово, г-ѓа Дајана Дембоска која од Советот бара 

да донесе решение за разрешување од функцијата јавен обвинител поради влошена 

здравствена состојба за што во прилог има доставено и медицински извештај и решение 

на Комисијата од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Воедно бара 

работниот однос да и  престане заклучно со 04.09.2021 година. 

 

      Заклучок: Членовите на Советот на јавните обвинители на РСМ едногласно 

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

Тетово за јавниот обвинител Дајана Дембоска, по сопствено барање. 
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        Отткако никој не зема збор под точката разно Претседателот на Советот ја заклучи 

31(триесет и првата) седница на Советот. 

  

         
Zapisnikot go vodel    
Asparuh Misajlovski 

 Генерален Секретар  

 
 
 
 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                                               Ацо Колевски  


