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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. 02-157/2 
 Skopje,15.11.2021 godina 
 
Zapisnik od триесет и осма sednica na Sovetot na javnite obviniteli na 
Republika Северна Makedonija odr`ana na  15.11.2021 godina.  
 
Prisutni: 
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.Ацо Колевски член 

г. Иџет Мемети член 

г.Ангел Солев 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 ~lenovi na Sovetot, so [to se ispolneti uslovite za odr`uvawe na 
триесет и осмата sednica na Sovetot.   
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

Dneven red 
1 Донесување на одлука за објавување на оглас за избор на 5(пет) јавни 

обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција – Скопје.  

2 Разно 

                             

        

           Претседателот на Советот ја отвори триесет и осмата 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 ги извести 

членовите на Советот дека на пет јавни обвинители во Основното јавно обвинителство 

за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје, им истакува мандатот за кои 

се избрани и дека законска обврска на Советот е да донесе одлука за објавување на 

оглас за избор на јавни обвинители во ова основно јавно обвинителство. 

Членовите на Советот едногласно го подржаа предлогот на Претседателот на Советот. 

 

     Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ, согласно член 36 од Законот 

за СЈОРСМ,  донесе одлука за објавување на оглас за избор на 5(пет) јавни 

обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција - Скопје   
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Под точка разно од дневниот ред  Заменик претседателот на Советот кажа дека Советот 

ќе треба да донесе одлука и решенија за членовите на Советот за исплата на додатоци 

на плата, бидејќи се обездедени буџетски средства. 

 

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

Советот на јавните обвинители на РСМ, во висина од 25% на основната плата за 

месец ноември 2021 година. 

 

        Откако никој не зема збор под точката разно Претседателот на Советот ја заклучи 

38(триесет и осмата) седница на Советот. 

  

 

 

         
Zapisnikot go vodel    
Asparuh Misajlovski 

 Генерален Секретар  

 
 
 
 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                         Антонио Јолевски 
  


