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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. 02-167/3 
 Skopje,15.12.2021 godina 
 
Zapisnik od четириесетта sednica na Sovetot na javnite obviniteli na Republika 
Северна Makedonija odr`ana na 15.12.2021 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.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 
четириесетата  sednica na Sovetot. 
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

1. Усвојување на записникот од 39(триесет и деветата)  седница на Советот. 

2. Разгледување на поднесените изјави за продолжување на работниот однос од 

страна на јавните обвинители Елизабета Ристевска – јавен обвинител во ВЈО 

Скопје, Бранко Тричковски – јавен обвинител во ОЈО Делчево, Снежана 

Зафировска – јавен обвинител во ОЈО Кочани, Милка Спирковска – јавен 

обвинител во ОЈО Прилеп и Сулејман Алијевски – јавен обвинител во ОЈО 

Битола. 

3.  Донесување на одлуки за преиначување на решенијата за продолжување на 

работниот однос на јавните обвинители Гордана Смаќоска, Зора Сотирова, 

Имран Османи, Елица Илиевска, Жулиета Карова Бошевска и Љупчо 

Ивановски – член на СЈОРСМ. 

4. Продолжување на дисциплинскиот предмет СОЖ 2/20 

 

                             

 Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски  ја отвори четириесетата 

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 беше усвоен записникот од 39 (триесет и 

деветата) седница на Советот. 

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

ги запозна членовите на Советот за поднесените изјави за продолжување на работниот 



2 

 

однос согласно со важечкиот Закон за работни однос од страна на јавните обвинители 

Елизабета Ристевска – јавен обвинител во ВЈО Скопје, Бранко Тричковски – јавен 

обвинител во ОЈО Делчево, Снежана Зафировска – јавен обвинител во ОЈО Кочани, 

Милка Спирковска – јавен обвинител во ОЈО Прилеп, Сулејман Алијевски – јавен 

обвинител во ОЈО Битола. Воедно истакна дека на 06.07.2021 година, донесен е Закон 

за измена и дополнување на законот за работните односи по што отвори дискусија по 

оваа точка од дневниот ред. 

      Член на Советот даде предлог да се поразговара околу поднесените изјави и 

нивната важност до кога истите би важале. 

     Член на Советот истакна дека формално законот му овозможувал на работодавачот 

да го продолжува работниот однос на подносителот на изјавата за продолжување на 

работниот однос. Кажа дека во Законот за изменување и дополнување на законот за 

работните односи нема преодни одредби, дека има одредба и два члена кои кажуваат 

дека продолжувањето ќе важи до 30.06.2022 година. Истакна дека според овој закон и 

според измените законодавецот дава ограничување предвиден со временски рок кој 

гласи заклучно со 30.06.2022 година. Потенцираше дека изјавите требало да бидат 

поднесени во рок кој бил предвиден со тогашниот закон за работни односи, и доколку 

се поднесени во рок истите треба да бидат разгледувани и по истите Советот да 

постапи.  

      Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека изјавите се поднесени 

во законски предвидениот рок и дека на јавните обвинители им бил продолжуван 

работниот однос согласно законските норми од страна на Советот. Воедно кажа дека 

Советот треба да го определи рокот за продолжување на работниот однос согласно 

Законот за изменување и дополнување на законот за работните односи, а не согласно 

барањата искажани во поднесените изјави од страна на јавните обвинители. Истакна 

дека и Уставниот суд на РСМ има донесено одлука каде се произнесуваат дека 

30.06.2022 година е крајниот рок. 

 

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

обвинители Елизабета Ристевска – јавен обвинител во ВЈО Скопје, Бранко 

Тричковски – јавен обвинител во ОЈО Делчево, Снежана Зафировска – јавен 

обвинител во ОЈО Кочани, Милка Спирковска – јавен обвинител во ОЈО Прилеп, 

Сулејман Алијевски – јавен обвинител во ОЈО Битола, кои имаат поднесено 

барање за продолжување на работниот однос - функцијата јавен обвинител им 

биде продолжен заклучно со 30.06.2022 година, сметано од датумот кога ги 

исполнуваат условите за старосна пензија. 

 

      Под точка три од дневниот ред Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски, 

кажа на јавните обвинители на кои им е продолжен работниот однос, а тој рок го 

надминува рокот од 30.06.2022 година, Советот треба да донесе одлука за 

преиначување на решенијата кои би биле во согласност со чл.2 од Законот за измена и 

дополнување на Законот за работните односи од 06.07.2021 година. Воедно отвори 

дискусија по оваа точка од дневниот ред. 

       Член на Советот е со мислење дека на јавните обвинители на кои им е продолжен 

работниот однес до 30.06.2022 година, има смисол да се носат решенија за 

продолжување до законски предвидениот рок, додека на јавните обвинители кои имаат 

веќе решенија за продолжување на работниот однос кој го надминува рокот од 

30.06.2022 година, нема смисол да се носат нови решенија или пак истите бидат 

преиначувани туку по сила на законот на истите работниот однос и функцијата јавен 

обвинител  ќе им биде прекинат заклучно со 30.06.2022 година, согласно новиот Закон 

за работни односи. 

       Член на Советот предложи пред седница да се поделуваат материјали кои ќе бидат 

тема на дневниот ред за кои членовите на Советот би дискутирале. Смета дека нема 

Советот да згреши доколку ги преиначи донесените решенија или пак останат веќе 

донесените решенија. Истакна дека по сила на Законот на 30.06.2022 година, јавните 
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обвинители кои ги исполнуваат условите за старосна пензија согласно Законот за 

изменување и дополнување на Законот за работни односи од 06.07.2021 година, на 

истите им престанува функцијата јавен обвинител и воедно работниот однос, за што 

Советот ќе донесе одлука и поединечни решенија за секој јавен обвинител. 

       Член на Советот даде предлог во текот на месец Мај 2022 година, Советот да 

донесе одлука и решенија каде ќе се констатира престанок на функцијата јавен 

обвинител за јавните обвинители кои ги исполнуваат условите за старосна пензија 

заклучно со 30.06.2022 година. 

 

     Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ одлучи да не се носат одлуки 

за преиначувања на постоечките решенија за јавните обвинители  Гордана 

Смаќоска, Зора Сотирова, Имран Османи, Елица Илиевска и Жулиета Карова 

Бошевска, туку по сила на закон на истите работниот однос и функцијата јавен 

обвинител ќе им престане заклучно со 30.06.2022 година, соглано членот 2 од 

Законот за изменување и дополнување на Законот за работните осноси. 

 

     Под точката четири од дневниот ред Претседателот на Советот г-дин Антонио 

Јолевски и членот на Советот г-дин Фаик Арслани, ја напуштија седницата, поради 

нивно предходно учество во дисциплинската комисија и донесување на одлука по 

истата  по што истата продолжи да ја води Заменик претседателот на Советот г-дин 

Арбер Исаку. 

     Од страна на Заменик претседателот на Советот  беше констатирано дека поради 

немање на кворум истата точка ќе биде одложена, а  датумот на одржување ќе биде 

дополнително утврден.    

                 

        Од како никој не зема збор Заменик претседателот на Советот ја заклучи 

четириесетата седница на Советот. 

                              

 

 

 

 

       Zapisnikot go vodel    
       Asparuh Misajlovski 
        Генерален Секретар  

 
 
 
 
 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                         Антонио Јолевски 
 

  


