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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. 02-155/3 
 Skopje,10.11.2021 godina 
 
Zapisnik od триесет и седма sednica na Sovetot na javnite obviniteli na 
Republika Северна Makedonija odr`ana na 10.11.2020 godina.  
 
Присутни: 
г. Антонио Јолевски -Претседател на Советот 

г.Арбер Исаку – Заменик претседател 

г.Фаик Арслани член 

г-ѓа Јасна Жежова член 

г.Љупчо Ивановски член 

г.Љубомир Јовески член 

г.Ацо Колевски член 

г. Иџет Мемети член 

г.Ангел Солев член 

г-ѓа Фиданка Рајевска член 

г.Коле Штерјев член 

 
 
Pretsedatelot na Sovetot na javnite obviniteli na Republika Северна 

Makedonija, g-дин Антонио Јолевски  konstatira[e deka na sednicata se prisutni 
мнозинството членови на Советот, со [to се  ispolneti uslovite za odr`uvawe na 
триесет и седмата sednica na Sovetot. 
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

Dneven red 
1. Усвојување на записникот од 36 (триесет и шестата)  седница на Советот  

2. Разгледување на Годишен извештај за работата на Одделението за истражување 

и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и 

припадници на затворска полиција за 2020 година.  

3. Разгледување на Годишниот извештај за работата на Основното јавно 

обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за 2020 година. 

4. Разно 

 

                             

 Претседателот на Советот ја отвори триесет  и  седмата седница и воедно го 

предложи дневниот ред. Вака предложениот дневен ред едногласно беше усвоен од 

страна на членовите на Советот. 

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

беше усвоен записникот од 36-та  седница на Советот.  

         Пoд точка два од дневниот ред, Претседателот на Советот и даде збор на ЈО 

Гордана Смаќоска – Раководител на Одделението за истражување и гонење на 

кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворска 

полиција. 
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      Јавниот обвинител г-ѓа Гордана Смаќоска ги запозна членовите на Советот со 

содржината на извештајот и со оние ставки за кои смета дека се најбитни и најзначајни 

во извештајот. Кажа дека Одделението постои од 2018 година, и дека ова е втор 

Годишен извештај на ова Одделението за истражување и гонење на кривични дела 

сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворска полиција. 

Потенцираше дека во Оддлението работат тројца јавни обвинители и двајца 

истражители, а обемот на работа во тековната 2020 година бил доста зголемен во однос 

на 2019 година.  Воедно ги запозна членовите на Советот со бројот на предмети 

запишани во уписниците “РПС” и “КОНПС”, кaко и за бројот на  НН полициски 

службеници кои направиле повреда на правата на граѓаните. Истакна дека ова 

Одделение во моментот има 107 предмети во работа против 195 лица кои се заведени 

во посебни уписници. Укажа на податокот дека во уписникот “РПС” има зголемување 

на предметите.   Воедно кажа кои јавни обвинители работат во ова одделение и кои се 

нивните работни задачи, како и за самата работа и улога на ова Одделение. 

Потенцираше дека Оддлението се соочува со доста проблеми како кадровска 

екипираност, така и со техничка опременост на ова Одделение како и проблеми со 

обезбедување на доказите како што истакна поради колегијалноста помеѓу 

полициските службеници. Во однос на затворската полиција истакна дека исто така има 

проблем во поглед на тоа што Одделението нема пристап во секој момент до 

затворените лица, дека се бара согласност од судија кој го определил притворот, за 

разлика од Народниот правобранител кој има овластување во секој момент да изврши 

контрола во затворите. Воедно истакна дека и покрај ваквите состојби и состојбата со 

пандемијата, Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица 

со полициски овластувања и припадници на затворска полиција со успех ги извршувало 

своите надлежности. Воедно ги запозна членовите на Советот со бројката на поднесени 

обвинителни акти, предлози, предлози за издавање на казнени налози, пресуди врз 

основа на спогодба, решенија за одлагање на кривично гонење, притвори, затворски 

казни како и за други постапки по кои постапувало ова Одделение во тековната 2020 

година. Заклучи дека Одделението бележи добри резултати, иако од контактите со 

меѓународната заедница постои скептицизам во однос на пријавените кривични дела. 

Истакна дека најмногу пријави има по член 143 каде има физички повреди, каде што 

судот проценува доколку нема телесна повреда се смета дека не се случил настанот. 

Воедно посочи дека има проблеми со судот и кога станува збор за телени повреди 

нанесени од страна на полициски службеница за време на службата, каде што судот 

смета дека Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со 

полициски овластувања и припадници на затворска полиција не е овластен тужител и 

носи одбивателни пресуди. Посочи дека јавните обвинители во ова Одделение 

квалитетно и професионално ги извршуваат своите работни обврски за што укажува и 

потврдените решенија од страна на ВЈО Скопје,  во поглед на отфрлени кривични 

пријави.   

     Претседателот на Советот и се заблагодари на јавниот обвинител г-ѓа Гордана 

Смаќоска  на излагањето на Годишниот извештај на Одделението за истражување и 

гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на 

затворска полиција за 2020 година, по што отвори дискусија по оваа точка од дневниот 

ред. 

     Член на Советот истакна дека Годишниот извештај на Одделението за истражување 

и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници 

на затворска полиција за 2020 година е квалитетно изготвен и дека од него може да се 

видат состојбите. Истакна дека добро е што постои вакво Одделение при ОЈО ГОКК, и 

дека претходно, Народниот правобранител и ЈОРСМ се соочувале со солидаризација 

помеѓу полицијата по однос на водење на правилна  истрага. Воедно даде подршка до 

Одделението и понатаму да продолжи успешно да ги извршува работните обврски и 

воедно смета дека треба да има заедничко истражување со Народниот правобранител.  

Годишниот извештај на  Одделението за истражување и гонење на кривични дела 
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сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворска полиција за 

2020 година позитивно го оцени. 

     Јавниот обвинител на РСМ кажа дека извештајот ја одразува реалната слика со делот 

на ангажманот и работењето на ова Одделение и дека  целосно се прикажани 

податоците но се задржа на два сегмента. Кажа дека е добро што ова Одделение бара 

поголем број на јавни обвинители, но истакна дека со податокот дека нема доволен број 

на јавни обвинители во останатите јавни обвинителства дека тешко ќе може да се 

зголеми бројот на јавни обвинители во ова Одделение. Воедно кажа дека со оглед на 

бројот на предмети кои се во работа во ова Одделение, бројот на јавни обвинители е 

доволен за да се совлада таа бројка на предмети. Исто така го подржа предлогот за 

зголемување на бројот на истражители, како што кажа во моментот има двајца 

истражители кои неквалитетно ја извршуваат својата работна задача, за што има 

забелешки од страна на меѓународниот фактор, со што ЈОРСМ ќе треба да поработи на 

вработување на компетентни и стручни истржители кои ќе бидат во функција на 

јавното обвинителство. Воедно смета дека е добро во наредниот извештај на 

Одделението да се вметнат и статистички податоци компаративна анализа за да може 

да се види во кој правец се движи ова Одделение, посебно за неговиот напредок и 

приливот и совладувањето на предметите споредбено со другите години.  Воедно 

Годишниот извештај на Одделението за истражување и гонење на кривични дела 

сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворска полиција  за 

2020 година го оцени позитивно. 

     Член на Советот кажа дека од овој извештај добиена е јасна слика за работата на 

Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски 

овластувања и припадници на затворска полиција, по изготвените  предмети. Кажа дека 

видно е зголемувањето на предмети во 2020 година, во однос на 2019 година, за 40% и 

како што кажа со оглед на не доволната кадровска екипираност во однос на мал број на 

јавни обвинители и стручна служба, Одделението успеало да ги совлада предизвиците 

со кои се соочило во текот на извештајната година. Истакна дека како позитивен 

податок е бројот на  јавно обвинителски одлуки и бројот  на жалби, што кажува на 

квалитетот на изготвените одлуки. Воедно укажа и постави прашање со поглед на 

податокот на високиот процент на непресудени обвиненија.  Заклучно позитивно го 

оцени извештајот на Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени 

од лица со полициски овластувања и припадници на затворска полиција за 2020 година. 

     Г-ѓа Гордана Смаќоска кажа дека проблемот во бавната постапка е тоа што 

одбраната предлага голем број на сведоци, а судот ги прифаќа истите со што се 

одолговлекува целата постапка. Воедно истакна дека оштетените се заплашуваат да 

доаѓаат на рочишта, како и давање на приоритет од страна на судот на предметите на 

СЈО, ОЈО ГОКК.  Истакна дека сето тоа допринесува за високиот број на непресудени 

предмети. 

     Член на Советот смета дека извештајот е  квалитетно изготвен, јасен и прегледен. 

Воедно даде мала забелешка во однос на отфрлените кривични пријави, каде смета дека 

недостасува образложение во однос на причините на што се должи високиот процент 

на отфрлени пријави.  

   Г-ѓа Гордана Смаќоска кажа дека тоа се должи на дела за кои не се гони по службена 

должност и за дела за кои Одделението нема докази.  

   Член на Советот даде свои согледувања на Годишниот извештај на  Одделението за 

истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и 

припадници на затворска полиција и во делот на кадровската политика се сложи со 

Јавниот обвинител на РСМ, дека бројот на јавни обвинители во моментот во ова 

Одделение е сосема солиден и дека истите можат непречено да ги извршуваат своите 

работни задачи. Во однос на бројот на истражители кажа дека не би коментирал од 

причина што нема доволно информации. Воедно Годишниот извештај позитивно го 

оцени. 

     Член на Советот кажа дека не случајно во надлежност на ова Одделение се дела 

сторени од полициски службеници и дека тоа се сериозни кривични дела. Воедно 
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истакна доколку ова Одделение работи на секакви кривични пријави  кои доаѓаат од 

полициските службеници, тогаш суштината на формирањето на ова Одделение би се 

изгубило. 

     Јавниот обвинител Гордана Смаќоска истакна дека целта на ова Одделението не е да 

се заштитат полициските службеници самите од себе, туку да се заштитат граѓаните од 

тортурата на полициските службеници.  

 Член на Советот кажа дека од изнесените бројки и наоди во извештајот се потврдува 

основаноста на постоењето на ова Одделение во рамките на Јавното обвинителство. 

Истакна дека проблемите со кои се соочува ова Одделение постојат и ќе постојат и во 

иднина, но со упорна работа  смета дека истите ќе се надминат и работите ќе се 

стабилизираат. Кажа дека е видно од извештајот  дека се поднесуваат пријави кои не се 

од кривично правна природа и не се во надлежност на Одделението, и дека повеќе се 

работи за дисциплински повреди и прекршоци. Кажа дека според бројките во 

извештајот јавните обвинители кои работат во ова Одделение, во 2020 година со успех 

ја сработеле работата, т.е  успешно го совладале приливот на предмети кои биле 

примени во ова Одделение. Истакна дека Годишниот извештај на  Одделението за 

истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и 

припадници на затворска полиција, ги содржи сите елементи што еден извештај треба 

да ги содржи,  дека е концизен, прецизен и јасен и дека ја опфаќа целокупната работа 

на ова Одделение.  Истакна дека има забелешка во делот на подносители на пријави, 

каде во извештајот стои дека пријави од граѓани има само една и една од Народниот 

правобранител, а 30 пријави биле од МВР. Праша дали граѓаните претходно се 

обраќаат до Внатрешна контрола и професионални стандарди, па после кривичните 

пријави доаѓаат до  Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од 

лица со полициски овластувања и припадници на затворска полиција.  Воедно  

позитивно го оцени Годишниот извештај на Одделението за 2020 година. 

     Јавниот обвинител Гордана Смаќоска кажа дека забелешката е точна, дека има само 

една пријава од граѓани и дека сите претходно се обраќаат до Внатрешна контрола, а 

потоа Внатрешна контрола доставува известување до Одделението за истражување и 

гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на 

затворска полиција на понатамошно постапување. 

     Заменик претседателот на Советот истакна дека Годишниот извештај е содржаен, 

дека приливот на предмети успешно се совладува. Постави прашање кое се наметнува 

како проблем, а стои во извештајот, а се однесува на исказите дадени во судските 

рочишта и исказот даден пред јавен обвинител. Праша дали овие се изкази на 

сведоците, оштетените или на обвинетите. Воедно постави прашање кога ќе се 

констатира противречност во дадените исказите, што Одделението превзема во тие 

случаи. 

    Јавниот обвинител г-ѓа Гордана Смаќоска одговори дека станува збор за оштетените 

и сведоците. Во однос на притивречностите при давање на исказ, јавниот обвинител 

кажа дека лицето се прогласува за непријателски сведок, се предложува исказот даден 

пред јавниот обвинител истиот се приложува во судскиот предмет. 

     Член на Советот истакна дека нема забелешки во поглед на Годишниот извештај, но  

воедно се обрати на еден сегмент и запраша какви резултати се бара од 

обвинителството, доколку истото неможе да се наметне на органите на прогонот кои се 

надлежни согласно ЗКП и Законот за ЈО се должни да постапуваат по барањето на 

јавниот обвинител. Смета дека овие односи треба да се решат под итно и да се преземат 

сите можни мерки за да се издигне положбата и функцијата на јавниот обвинител. 

     Член на Советот го оцени позитивно Годишниот извештај на Одделението. Воедно 

се осврна на одолговлекувањата на предметите во делот на истрагата. Истакна дека 

тука станува збор за чувствителни предмети од причина што се работи за предмети кои 

се против полициските службеници и дека се појавуваат разни опструкции при 

докажувањето на вина на полициски службеник. Смета дека Јавното обвинителство 

треба да има поинаков пристап за да се има подобри резултати, а со тоа и ќе се издигне 

и авторитетот на обвинителството. Воедно предложи кога станува збор за тешки 
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предмети, и кога е можна опструкција од страна на полициските службеници, да се 

размислува во правец на одржување на доказно рочиште, кое како што кажа ретко се 

користи од страна на јавните обвинители, но сепак се користи во одредени случаи.  

    Член на Советот се согласи со дискусиите на колегите и воедно позитивно го оцени 

Годишниот извештај на Одделението. Смета дека изнесените забелешки од страна на 

членовите на Советот се на место и воедно кажа дека се поставува како дилема дали ќе 

треба да се направат некои законски промени  во однос на статусот на ова Одделение, 

дали да остане со ОЈО ГОКК, дали да се формира посебно Оделение во рамките на 

друго јавно обвинителство или пак овие кривични дела што се со полесен карактер да 

се дистрибуираат во основните јавни обвинителства во РСМ. 

     Претседателот на Советот истакна дека согласно бројот и структурата  на примени 

предмети во ова Одделение, бројот на јавни обвинители во ова Одделение е доволен за 

успешно извршување на работните задачи. Постави прашање дали по допрен глас има 

покренато обвинение. Во поглед квалитетот при изготвувањето на одлуките е добар. 

     Јавниот обвинител г-ѓа Гордана Смаќоска истакна дека сите забелешки укажани од 

страна на членовите на Советот се конструктивни и добредојдени, и дека истите ќе 

бидат пренесени на колегите во Одделението.  

     Откако никој не зема збор се пристапи кон гласање за усвојување на Годишниот 

извештај на Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица 

со полициски овластувања и припадници на затворска полиција за 2020 година.  

 

             

      Заклучок: Советот на јавните обвинители согласно член 9 алинеа 13 од 

Законот за Советот, ги разгледа и позитивно го оцени Годишниот извештај на 

Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со 

полициски овластувања и припадници на затворска полиција за 2020 година.  

         

   Под точката три од дневниот ред, Претседателот на Советот и даде збор на јавниот 

обвинител на ОЈО ГОКК г-ѓа Вилма Русковска. 

    Јавниот обвинител г-ѓа Вилма Русковска ги запозна членовите на Советот со 

содржината на Годишниот извештај за работата на ОЈО ГОКК за 2020 година, и воедно 

ги образложи позначајните податоци кои се наведени во извештајот. Потенцираше дека 

не е задоволна како во 2020 така и во 2019 година, за кривичните дела Перење на пари 

како и од работата на Финансиската полиција, за која смета дека најмногу треба да 

допринесат за откривање на овој вид на кривични дела. Потенцираше дека има пријави 

само против 36 лица, кои пријави се препратени до надлежните основни јавни 

обвинителства. Воедно потенцираше дека во 2020 година, има исклучително зголемен 

број на пресудени лица и тоа 248 лица, за разлика од 2019 година кога имало пресуди за 

само 80 лица. Истакна дека сите јавни обвинители во ова јавно обвинителство 

професионално и ажурно ги извршуваат своите работни обврски  и дека покрај 

пандемијата секојдневно доаѓале на работа. Истакна дека не е задоволна од казнената 

политика на судовите, посебно во делот на признавањето на вина, кажа дека има 

разногласие во судовите. Воедно истакна дека има зголемен обем на работа во 

меѓунароно-правната помош во бројка изразена со 40 предмети, истакна дека има доста 

екстрадициони притвори и како што кажа за да се избегне екстрадиционен притвор од 

страна на странските државјани тие бараат азил. Потенцираше дека МВР доста брзо 

постапува по овие барања за азил, а странките имаат право на жалба до Управниот суд 

и како што кажа тука доста се губи време. Во однос на ПИН мерките кажа дека биле 

применети во 35 случаи против 380 сторители и тоа најголем број биле за недозволена 

трговија со дрога, организирање на групи за криумчарење на мигранти, злосторничко 

здружение и тероризам и др.  

 

     Претседателот на Советот и се заблагодари на јавниот обвинител г-ѓа Вилма 

Русковска  на излагањето на Годишниот извештај на ОЈО ГОКК за 2020 година, по што 

отвори дискусија по оваа точкаа од дневниот ред. 
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     Јавниот обвинител на РСМ констатира дека во извештајот се изложени релевантни 

податоци за да може да се изгради оценка за работењето на ова јавно обвинителство. 

Воедно се осврна на неколку факти во извештајот и тоа на бројот на сторители кои се 

во работа на ова обвинителство дека не е голем, но како што кажа дека треба да се има 

во предвид дека тука станува збор за доста сложени кривични дела, финансиски 

кривични дела каде сторителите се  организирани во групи. Во однос за условите за 

работа во ова јавно обвинителство смета дека се задоводителни. Истакна дека ЈОРСМ 

би требало да ја разгледа соработката со Финансиската полиција и Управата за 

финансиско разузнување и истата да се подобри. Смета дека треба да се среди 

Истражниот центар во обвинителството и проблемот со додатоците за истражителите и 

да се обезбедат услови за вработување на истражители експерти по одредени области. 

Воедно позитивно го оцени Годишниот извештај на ОЈО ГОКК. 

   Член на Советот оцени дека овој извештај е подобар од извештајот за 2019 година. 

Посочи дека во извештајот се посочени добрите страни во работењето, но не биле 

истакнати слабостите со кое се соочува ова јавно обвинителство. Воедно како 

најголема слабост ја истакна слабата ефикасност при одземање на предмети и 

конфискација на имот, и како друга негативна работа на ова јавно обвинителство е тоа 

што во 2020 година биле поднесени помалку обвинителни акти од 2019 година и тоа за 

скоро 20%, а не биле образложени причините за тоа. Воедно даде забелешка во делот 

на обемот на работа кажа дека стојат различни податоци и бројки во извештајот, и 

постави прашање на што се должат тие разлики. 

      Јавниот обвинител г-ѓа Вилма Русковска во делот на обвинителните акти кажа дека 

имало поднесено помал број на пријави од надлежни институции во 2020 година за 

разлика од 2019 година. Во поглед на податоците и бројките даде образложение зошто 

истите се разликуваат и дека тие зависеле од видот на сторените кривични дела. 

      Член на Советот постави прашање колку  проценти во 2020 година отпаѓаат за 

кривично дело Криумчарење на мигранти, и истакна дека фалат бројки за кривичното 

дело Злоупотреба на службена положба. Воедно Годишниот извештај за работата на 

ОЈО ГОКК за 2020 година го оцени позитивно. 

      Јавниот обвинител г-ѓа Вилма Русковска кажа дека  во 2020 година, 72 лица се 

обвинети за Криумчарење на мигранти и воедно истакна дека оваа бројка  во 2021 

година ќе биде повисока. 

       Член на Советот истакна дека  најбитно е што Годишниот извештај ја постигнал 

целта и дека истиот дава објективно како е работено во 2020 година. Како битно 

потенцираше дека треба да се разговара за настанатите системски проблеми со кои се 

соочува ова јавно обвинителство и доколку има потреба и од измена на Закон, дека и 

тоа ќе биде предложено од страна на Советот. Го загрижува податокот тоа што 

обвинителствата не се задоволни од судските одлуки како и  податокот на недоволната 

соработка со институциите како што се МВР, Финансиската полиција, Управата за 

финансиско разузнување и смета дека тука состојбите треба да се подобрат. Во делот 

на конфискацијата на имот смета дека фали комуникација, поточно соработка помеѓу 

органите на прогонот. Воедно Годишниот извештај на ОЈО ГОКК за 2020 година го 

оцени како позитивен. 

        Член на Советот кажа дека самиот извештај е доста детален и дека истиот дава 

податоци за тековното работење на ОЈО ГОКК. Истакна дека ефикасноста во 

работењето е задоводителна и покрај проблемите со кои се соочува ова јавно 

обвинителство, со недостаток на јавни обвинители, стручна служба итн. Во поглед на 

одземање на предмети, смета дека секаде истите биле одземени каде што постоеле 

услови за нивно одземање. Во поглед на тешкиот криминал  за делата Перење на пари и 

Злоупотреба на службена положба, истакна дека недостасуваат податоци и дека треба 

да има подобра комуникација помеѓу институциите но исто смета дека проблемот лежи 

во подготвеноста на овие институции како што се Управата за финансиско 

разузнување, Финансиска полиција, МВР да откриваат ваков вид на криминал, поточно 

ја напомена стручноста и квалитетен кадар во овие институции кои би можеле да се 

справат со овој вид на криминал. Воедно смета дека без учество на јавен обвинител 
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каде што постои сомневање дека е сторен ваков вид на криминал, тешко е дека ќе дојде 

до процесуирање на истото, од причина што станува збор за комплексни кривични 

дела.  

Годишниот извештај на ОЈО ГОКК за 2020 година, позитивно го оцени. 

    Член на Советот истакна дека извештајот ги содржи сите потребни елементи, и дека 

дава реален и објективен приказ на работата на ОЈО ГОКК во 2020 година.  Воедно се 

осврна на бројката на пријавени лица и на бројката на ново оформени предмети и 

истакна дека како бројка истата не е голема, но смета дека треба да се земе во предвид 

сложеноста на предметите и смета дека јавните обвинители кои постапувале по овие 

предмети успешно ги имаат совладано предметите. Воедно даде предлог јавните 

обвинители повеќе да посветат внимание на институтот спогодба, поточно да се оди 

кон склучување на спогодби. Во делот на притворите констатира дека се води грижа за 

времетраењето на оваа мерка.  

    Годишниот извештај на ОЈО ГОКК за 2020 година, позитивно го оцени. 

    Член на Советот кажа дека извештајот ја отсликува реалната состојба на ОЈО ГОКК, 

и смета дека е добро што Советот бил запознаен и со проблемите со кои се соочува ова 

јавно обвинителство. Воедно се осврна на бројката на нерешени пријави како што кажа 

висока бројка на не решени пријави кај други органи. Постави прашање кај кои 

најмногу стојат нерешените пријави и кои се причините. 

    Јавниот обвинител г-ѓа Вилма Русковска кажа дека најчесто пријавите стојат во 

МВР, Финансиска полиција, но доста има и на вештачење каде кажа дека станува збор 

за огромни предмети и дека истите бараат време за да се изготват. 

     Член на Советот  истакна дека извештајот дава реална слика за работата на ова јавно 

обвинителство и воедно се осврна на структурата на првостепените пресуди и во делот 

на поднесените жалби и во делот на ослободителните пресуди. 

    Јавниот обвинител г-ѓа Вилма Русковска одговори дека доколку јавниот обвинител 

останал на обвинение, а е донесена ослободителна пресуда тогаш  јавниот обвинител 

обавезно поднесува жалба. 

    Член на Советот позитивно го оцени Годишниот извештај на ОЈО ГОКК, 

истакнувајќи дека во истиот се наведени сите битни и важни  елементи. Воедно се 

осврна на констатацијата на јавниот обвинител и нејзината загриженост во поглед на 

застапеноста на одреден дел на кривични дела и посочувајќи на надлежните органи кои 

потфрлиле и не ги извршиле своите обврски. Истакна дека тоа упатува на тоа да и 

ЈОРСМ во иднина треба да ја превземе улогата на откривање на кривичните дела. Како 

што кажа дека видно од извештајот е дека одреден број на сериозни предмети се 

формирани токму од ОЈО ГОКК по допрен глас. 

       Заменик претседателот на Советот истакна дека генерално извештајот е содржаен, 

согласно тежината на предметите кои ги работи ова јавно обвинителство. Постави 

прашање во делот на кривините дела Перење на пари и други приноси  каде стои дека 

во 2019 година има поднесени  пријави против 12 лица, а во 2020година, за  18 лица 

или вкупно за 30 лица и дека било кажано дека има застој кај овие предмети поради 

недоволната соработка со Финансиската полиција. Запраша дали има заклучок од кои 

причини е застојот во работењето и дали се преземени чекори за надминување на 

состојбите.  

     Јавниот обвинител г-ѓа Вилма Русковска кажа дека  има донесено заклучоци и дека 

се превземени соодветни мерки за решавање на состојбите. 

     Претседателот на Советот и се заблагодари на јавниот обвинител на ОЈО ГОКК г-ѓа 

Вилма Русковска на исцрпното излагање на извештајот и отткако седницата ја напушти 

јавниот обвинител на ОЈО ГОКК се помина на гласање на Годишниот извештај на ОЈО 

ГОКК за 2020 година. 

 

  

     Заклучок: Советот на јавните обвинители согласно член 9 алинеа 13 од Законот 

за Советот, го разгледа и позитивно го оцени Годишниот извештај на Основното 
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јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје  за 

2020 година.  

     

     Под точка разно од дневниот ред, Претседателот на Советот ги запозна членовите на 

Советот со содржината на барањето на податоци по одлучување на предмет доставено 

до Советот од страна на ОЈО Кавадарци. 

  

       Откако под точка разно од дневниот ред никој не зема збор  Претседателот на 

Советот ја заклучи триесет и седмата седница на Советот. 

 

                         

       Zapisnikot go vodel    
       Asparuh Misajlovski 
        Генерален Секретар  

 
 
 
 
  
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                         Антонио Јолевски 
 


