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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. 02-162/6 
 Skopje,02.12.2021 godina 
 
Zapisnik od триесет и деветта sednica na Sovetot na Javnite obviniteli na 
Republika Северна Makedonija odr`ana na 02.12.2021 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.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 ~lenovi na Sovetot, so [to se ispolneti uslovite za odr`uvawe na 
триесет и деветата  sednica na Sovetot. 
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

1. Усвојување на записниците од 37(триесет и седма) и 38(триесет и осма), 

седница на Советот. 

2. Разгледување на  Годишниот извештај за работата на јавните обвинителства во  

Јавното обвинителство на Република Северна Македонија за 2020 година.   

3.  Разно 

 

                             

 Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски  ја отвори триесет и деветтата 

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 беа усвоени записниците од 37 (триесет и 

седмата) и 38 (триесет и осмата) седница на Советот. 

         Под точка два од дневниот ред, претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски 

му даде збор на Јавниот обвинител на Република Северна Македонија. 

 

       Јавниот обвинител на Република Северна Македонија г-дин Љубомир Јовески 

истакна дека Годишниот извештај на Јавното обвинителство на РСМ се темели врз 

податоците добиени од страна на Вишите и Основните јавни обвинителства во РСМ. 

Воедно истакна дека нема многу да  зборува во однос на статистичките податоци, освен 
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за најбитните, а останатите податоци  се достапни на членовите на Советот. Истакна 

дека состојбата на приливот на предмети и постапувањето по истите е согласно 

минатите години,  дека обвинителствата го совладуваат приливот на предмети и дека 

заостатокот на предмети изразен во проценти изнесува околу 40% на нерешени 

предмети. Воедно ги запозна членовите со основните податоци за бројот на предмети 

завршени од страна на Јавното обвинителство на РСМ, како и за бројот на предмети 

кои сеуште се во работа. Во делот на ажурноста во подрачјето на обвинителствата 

истакна дека нај ажурни се подрачјата на ВЈО Скопје и ВЈО Гостивар, додека во 

останатите две ВЈО подрачја бројот на нерешени предмети е поголем. Воедно 

членовите на Советот беа запознаени со структурата на кривичните дела и како што 

кажа и покрај тешката година, во кои работеле јавните обвинителства поради 

пандемијата, сепак успеале да бидат ефикасни и успешно го совладувале приливот на 

предмети. Воедно потенцираше дека има недостаток на јавни обвинители  како и 

недостаток на стручен кадар и немањето доволно финансиски средства со кои се 

соочуваат сите јавни обвинителства во РСМ. Истакна дека буџетот за 2022 година е 

зголемен за 12-13%, но дека и покрај тоа ова не ги задоволува потребите на ЈОРСМ за 

нормално функционирање. Нагласи дека оваа година се касни со извештајот од 

причина што касно биле добиени податоците од ВЈО Скопје. 

       Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски му се заблагодари на Јавниот 

обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовески, на излагањето на Годишниот извештај за 

работата на јавните обвинителства во ЈОРСМ за 2020 година, потенцирајќи дека ова се 

сумирани бројки на Годишниот извештај на ЈОРСМ. Воедно отвори дискусија по однос 

на оваа точка од дневниот ред. 

         Член на Советот истакна дека Годишниот извештај на ЈОРСМ, како и останатите 

извештаи на јавните обвинителства кои биле разгледани од страна на Советот биле 

доста детални и обемни и дека ја давале правата слика за состојбите во кои се наоѓаат 

обвинителствата во целина. Воедно искажа мала забелешка во однос на структурата на 

кривичните дела и смета дека недостасуваат кривични дела од областа на организиран 

криминал, посебно  злоупотреба на службена должност и перење на пари. Воедно кажа 

дека состојбата одговара на кадровската состојба во Јавното обвинителство, на 

материјалната состојба и на финансиските средства со кои што располага Јавното 

обвинителство. Истакна дека е позната состојбата со недостаток на јавни обвинители 

како во ЈОРСМ, така и во останатите јавни обвинителства во РСМ, како и со 

недостатокот на стручен кадар. Исто така како забелешка истакна во однос на БЗЗ каде 

како што кажа биле поднесени 11 барања, а Врховниот суд на РСМ се уште нема 

постапено по истите. Воедно кажа дека јавните обвинители во ЈОРСМ учествувале на 

јавни седници пред Врховниот суд во жалбена постапка, но нема наведени конкретни 

бројки, и смета дека треба да се провери колку вкупно имало жалбени постапки и на 

колку од нив јавните обвинители зеле учество.  Годишниот извештај на ЈОРСМ го 

оцени позитивно. 

        Јавниот обвинител на РСМ кажа дека сите јавни обвинители не се задоволни од 

ефикасноста во однос на борбата против организираниот криминал и корупција, но 

потенцираше дека Јавното обвинителство нема ниту еден предмет од организиран 

криминал и корупција по кој нема постапено. Истакна дека откривањето не е во 

надлежност на ЈОРСМ, туку дека тоа е во надлежност на другите институции. Кажа 

дека имал состанок со директорот на Финансиската полиција,  со раководителот на ОЈО 

ГОКК, како и со претставници и директорот  на Државниот завод за ревизија каде што 

биле укажани овие моменти. Во делот на БЗЗ истакна дека пролонгирањето за 

одлучување  по овие барања  можно е да се должи на постапките на Врховниот суд при 

разрешувањето на судиите. Во делот на одржувањето на јавните седници во Врховниот 

суд  истакна дека сега тие се зачестени за разлика од минатите години, и дека јавните 

обвинители учествуваат во поголем број, а посебно кога станува збор за жалбите по 

притворските предмети. 

     Член на Советот постави прашање  во однос на намалениот број на склучени 

спогодби, дали се должи на благата казнена политика од страна судовите. Воедно 
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потенцираше дека над 90% од спогодбите од изречените санкции при овие спогодби се 

условни осуди, што значи дека обвинетите се помалку се одлучуваат за овој институт. 

Во делот за  кадровската состојба кажа дека  недостасуваат околу 60 јавни обвинители, 

дека Советот неможе во тој дел да преземе активности, бидејќи изборот зависи од 

бројот на кандидати кои ќе се упишат во АСЈО, но смета дека може да се направи 

повеќе во однос на примање на стручни соработници бидејќи има јавни обвинителства 

каде самите јавни обвинители ги извршуваат и административните работи. Воедно 

имаше забелешка во поглед на претставките каде долго време се чека на одговори од 

страна на ЈОРСМ. 

     Јавниот обвинител на РСМ со однос на спогодбите истакна дека тоа се разликува од 

подрачје до подрачје и како што истакна тоа зависи како од казнената политика на 

судовите, така и од страна на адвокатската фела, а исто така и намалувањето на 

спогодбите се должи и на тековната пандемија, од причина што многу малку се 

работеле потешките предмети. Во однос на претставките кажа дека знае дека се чека 

подолго време на одговор, дека разговарал со јавните обвинители и дека ЈОРСМ ќе 

преземе дополнителни мерки како би се убрзала постапката за давање на информации. 

Во делот на стручната служба истакна дека е повеќе од потребна во ЈОРСМ, како и во 

останатите јавни обвинителства во РСМ, но потенцираше дека тешко одат процесите за 

нови вработувања. 

    Член на Советот се надоврза во поглед на казнената политика на судовите е многу 

блага и дека една од причините што е намален бројот на склучување на спогодби во 

истражна постапка и после истрагата се должи на казнената политика. Смета дека 

јавните обвинители треба да ја зголемат активноста во делот на поднесување на жалби.  

    Г-дин Љупчо Ивановски истакна дека извештајот ја дава објективната состојба во 

однос на постапувањето по предмети во 2020 година од страна на ЈОРСМ, како и на 

сите јавни обвинителства во РСМ. Врз основа на дадените податоци и пандемијата 

смета дека јавните обвинители успешно ги извршувале работните задачи.  Во однос на 

изнесените податоци во извештајот кажа дека несретнал податоци за извршена 

конфискација на имот и постапување на јавните обвинители по чен 275 од ЗКП – 

благовремено постапување во рок од три месеци по поднесените пријави и колку 

евентуално се продолжува тој рок, дали се известуваат вишите јавни обвинители и дали 

се дава образложение. Потенцираше на зголемениот  број на казнени налози во 2020 

година, што е резултат на пропишаните мерки од страна на Владата на РСМ. Постави 

прашање колкав е бројот на казнени налози кои се влезени во судска постапка. Исто 

така укажа на податокот на бројот на постапување пред суд на главни расправи и дека 

бројката е идентична со бројот на обвинетите лица. Запраша дали станува збор за 

техничка грешка. Воедно позитивно го оцени Годишниот извештај на ЈОРСМ за 2020 

година. 

     Јавниот обвинител на РСМ г-дин даде образложение во однос на конфискацијата на 

имот; Кажа дека  на подрачјето на ВЈО Гостивар не се донесени пресуди со кои се 

конфискува имотот, додека за останатите подрачја има одземање на предмети со кои се 

извршени кривични дела. Воедно истакна дека во моментот тешко ќе има предмет во 

кој ќе биде конфискуван имот. Истакна дека  во моментот се работи на заеднички 

проект со колеги од Р.Словенија на оваа тематика. Во делот на казнените налози по кои 

е поднесен приговор, кажа дека ЈОРСМ нема точни податоци и дека тоа е во 

надлежност на судовите.  Во однос на запазувањето на роковите истакна дека овие 

прашања теба да се разгледуваат во суштина и дека Јавното обвинителство не може да 

работи без помош на полицијата и дека полицијата треба да работи според дадените 

насоки,  за утврдување на факти и  прибирање на докази.  

        Член на Советот во делот на роковите смета дека треба да се заземе заеднички став 

од страна на јавните обвинители и да се определи рокот во кој јавниот обвинител би 

требало да постапи. Воедно кажа дека ваквиот начин на постапување би дало знак и 

насоки на повисокото јавно обвинителство дали јавните обвинители ажурно работат 

или пак прават селекција на предметите кои што ги примаат.  Воедно кажа дека има 

впечаток дека предметите кои биле во работа на СЈО имаат бавно темпо на завршување 
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пред надлежните судови. Запраша дали јавниот обвинител на РСМ има информации  и 

сознанија за ваквите причини и зошто истите немаат судска завршница. 

    Јавниот обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовески во однос на предметите на СЈО 

кажа дека од информациите што ги има секогаш се барало продолжување на роковите 

доколку истите биле пробиени повеќе од 6 месеци.  Се сложи дека ЈОРСМ треба да 

посвети посебно внимание особено при вршењето на контролите по јавните 

обвинителства. Во делот на предметите на СЈО, истакна дека станува збор за сложени 

предмети и јавните обвинители кои ги застапувале овие предмети биле ослободени од 

прилив на нови предмети, а се со цел да бидат завршени предметите од СЈО. Воедно го 

потенцираше проблемот со поедини судии во делот на подготвувањето на рочиштата 

како и недоаѓањето на одбраната и обвинетите поради настанатата пандемија. Изнесе  

дека на колегиум било разговарано со јавните обвинители како оваа состојба би се 

подобрила и имала позитивна завршница. 

      Член на Советот истакна дека биле разгледани сите годишни извештаи од 

Апелационите подрачја, како и извештаите на ОЈО ГОКК и Одделение за истражување 

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

на затворската полиција при Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција-Скопје.  Истакна дека во изготвувањето на  Годишниот извештај 

на Советот, треба да бидат наведени сите  проблеми со кои се судруваат и соочуваат 

јавните обвинителства во РСМ, и така квалитетно изготвениот  извештај биде доставен 

до Собранието на РСМ, за што Советот преку добиените извештаи од страна на јавните 

обвинителства има доволно материјал сето тоа да го презентира, а се со цел да се 

подобрат состојбите во Јавното обвинителство на РСМ. 

       Јавниот обвинител на РСМ кажа дека ќе го подржи Годишниот извештај на 

Советот на јавните обвинители на РСМ, кога истиот ќе се брани пред Собраниетот на 

РСМ. 

      Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски даде  забелешки во однос на 

последната табела на страна 21 каде се запишани податови за 2018, 2018 и 2019 година 

при што се внесени заедно ново примените предмети  и заостанатите предмети, па 

потребно е да бидат внесени само новопримените предмети за да се добие податок дали 

има пораст на криминалитетот или пак истиот е во опаѓање.  Воедно се осврна и на 

буџетските средства во делот на одобрени и искористени средства, смета дека нема 

точен податок. Воедно даде предлог ЈОРСМ  да одржи работен состанок со 

раководителите на Вишите јавни обвинителства со цел да ја воедначат  својата 

практика во постапувањето по пријавите. Во делот на упатувањата на јавните 

обвинители во друго јавно обвинителство, за што Советот добива писма, и тоа од ОЈО 

Гевгелија, ОЈО Куманово и ОЈО Тетово во кои јавните обвинителства кои се соочуваат 

со недостаток на јавнообвинителски кадар бараат  јавни обвинители, запраша дали 

постои таква можност за да им се помогне на  јавните обвинителства, со упатување на 

јавни обвинители од други основни јавни обвинителства.  

    Јавниот обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовески во делот на буџетските средства 

даде објаснување во однос на одобрените и искористените финансиски средства, како и 

извршените ребаланси на буџетот. Во делот постапувањето по пријавите истакна дека 

предлогот на Претседателот на Советот е прифатлив но воедно смета дека нема 

нееднакво постапување. Во делот  на упатувањето на јавен обвинител во друго јавно 

обвинителство истакна дека состојбата е тешка и дека решенијата се многу сложени, но 

истакна дека ќе се бараат некакви решенија за подобрување на ситуацијата.  

          Откако никој не зема збор по оваа точка од дневниот ред Јавниот обвинител на 

РСМ ја напушти седницата по што се  се пристапи кон гласање за усвојување на 

Годишниот извештај за работата на јавните обвинителства во Јавното обвинителство на 

РСМ за 2020 година, по што членовите на Советот донесоа: 
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      Заклучок: Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија 

согласно член 9 алинеа 13 од Законот за Советот, го разгледа и позитивно ги оцени 

Годишниот извештај за работата на Јавните обвинителства во Јавното 

обвинителтсво на Република Северна Македонија за 2020 година. 

       

       Под точка разно од дневниот ред Претседателот на Советот г-дин Антонио 

Јолевски ги запозна членовите на Советот дека на ден 06.12.2021 година, на јавниот 

обвинител на ВЈО Битола г-ѓа Мери Тромбева и на јавниот обвинител на ОЈО Радовиш 

г-ѓа Биљана Стевчева им истекуваат мандатите за шефови на овие јавни обвинителства 

по што предложи, Советот да донесе одлука за назначување на вршител на должноста 

за време не подолго од шест месеци до избор на јавни обвинители на ВЈО Битола и ОЈО 

Радовиш. 

    Предлогот на Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски едногласно беше 

усвоен од страна на членовите на Советот. 

    

    Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ, донесе одлука за 

назначување на вршител на должноста Виш јавен обвинител на Вишото јавно 

обвинителство Битола до избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно 

обвинителство Битола, за време не подолго од шест месеци и го назначи јавниот 

обвинител Мери Тромбева и одлука за назначување на вршител на должноста 

Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Радовиш до избор на 

Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Радо 

 

виш, за време не подолго од шест месеци и го назначи јавниот обвинител Биљана 

Стевчева. 

 

   Под истата точка од дневниот ред Претседателот на Советот ги запозна членовите на 

Советот со содржината на писмото добиено од Судскиот совет на РСМ во врска со 

судијата Лазар Нанев.  Од страна на Советот беше одлучено да се прати писмо до ОЈО 

Кавадарци, и да се побара информација дали состојбите со судијата Лазар Нанев се 

подобрени, како и во прилог да им се достави известувањето од Судскиот совет на 

РСМ на нивно запознавање.  

  

   Под точката разно од дневниот ред Претседателот на Советот ги извести членовите на 

Советот со содржината на писмото доставено од страна на АСЈО, во кое се наведуваат 

проблемите со листите за ментори поради недостиг на јавни обвинители и од Советот 

се бара да достави нов список на јавни обвинители кои ги исполнуваат условите за 

ментори.   

     Член на Советот предложи Претседателот на Советот да закаже седница и на истата 

бидат повикани членовите на Управниот одбор на АСЈО, кои ги именува Советот за да 

го запознаат Советот со настанатите проблеми при назначување на ментори во АСЈО, 

по што Советот ќе завземе став. 

       

        Од како никој не зема збор Претседателот на Советот ја заклучи триесет и деветата 

седница на Советот. 

                              

       Zapisnikot go vodel    
       Asparuh Misajlovski 
        Генерален Секретар  

 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                         Антонио Јолевски 


