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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. 02-71/3 
 Skopje,24.02.2022 godina 
 
Zapisnik od четириесет и шеста sednica na Sovetot na javnite obviniteli na 
Republika Северна Makedonija odr`ana na 24.02.2022 godina.  
 
Prisutni: 
г. Антонио Јолевски -Претседател на Советот 

г.Арбер Исаку – Заменик претседател 

г-ѓа Јасна Жежова член 

г.Љупчо Ивановски член 

г.Ацо Колевски 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 Антонио Јолевски  konstatira[e deka na sednicata se prisutni 
мнозинството ~lenovi na Sovetot, so [to se ispolneti uslovite za odr`uvawe na 
четириесет и шестата  sednica na Sovetot. 
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

1. Усвојување на записник од 45 (четириесет и петта) седница на Советот 

2. Усвојување на завршна сметка на Советот на јавните обвинители на РСМ за 

2021 година. 

3. Разгледување на изјавата на Основниот јавен обвинител на Основното јавно 

оббвинителство за гонење на организиран криминал и корупција-Скопје, г-ѓа 

Вилма Рускоска во врска со огласот за избор на јавни обвинители во ОЈО 

ГОКК: 

4. Разгледување на планот за внатрешна распределба на Буџетот на СЈОРСМ и 

планот за јавни набавки на СЈОРСМ. 

5. Разно 

 

                             

 Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски  ја отвори четириесет и 

шестата седница и воедно го предложи дневниот ред. Вака предложениот дневен ред 

едногласно беше усвоен од страна на членовите на Советот. 

     Под точката еден од дневниот ред,  беше усвоен записникот од 45-та седница со 

укажаните забелешки од страна на член на Советот. Воедно даде образложение на 

дадените од негова страна забелешки кои се однесуваат на Планот за внатрешна 

распределба на буџетот и Планот за јавни набавки. Кажа дека колку се сеќава и 

минатата година истите не биле усвоени од страна на Советот, туку само потпишани од 

страна на претседателот на Советот, а оваа година истите сеуште не биле донесени. 
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Воедно кажа дека  согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола и Законот 

за јавни набавки треба Советот да ги донесе двата акта. Смета дека досегашната пракса 

треба да се укине бидејќи до пред една година Советот бил буџетски корисник на 

ЈОРСМ, а сега Советот има сопствен буџет. Нагласи доколку актите не бидат на 

седница разгледани, ќе се изземе од гласање по истите. 

     Член на Советот предложи Советот да го задолжи  раководителот на одделението за 

буџет и финанскиско работење, да го проучи Законот за извршување на буџетот  и да 

излезе со став дали Советот овие планови треба да ги усвојува на седница или пак 

претседателот ги потпишува. 

     Како заклучок од страна на членовите на Советот беше одлучено точката четири 

биде симната од дневниот ред за наредна седница на Советот. 

      Пред да се помине на точката два од дневниот ред  претседателот на Советот г-дин 

Антонио Јолевски ги извести членовите на Советот, дека се има телефонски слушнато 

со јавниот обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовевски, кој го известил дека поради 

работни обврски не ќе може да присуствува на седницата на Советот. Од тие причини 

претседателот на Советот предложи точката три од дневниот ред биде симната за 

наредната седница на Советот.  

    Предлогот на претседателот на Советот едногласно беше прифатен од страна на 

членовите на Советот. 

      Под точката два од дневниот ред  раководителот на Одделението за финансиско 

работење во Советот ја образложи завршната сметка на Советот и во кратки црти ги 

запозна членовите на Советот со бројките кои биле одобрени како средства за 2021 

година, и за тоа што било реализирано за плати, комуналии, договорни услуги, 

надоместоци, за патни и дневни трошоци, ситен инвентар, канцелариски материјали, 

поправки и тековни трошоци и расходи сето тоа искажано по ставки и бројки.  

      Член на Советот повтори дека нема да учествува во усвојување на завршната 

сметка. Воедно кажа дека изложеното од страна на раководителот на одделението не е 

завршна сметка и предложи и оваа точка биде симната од дневен ред. Воедно побара да 

се даде завршна сметка која се доставува до Министерството за финансии на РСМ, во 

УЈП и во Државниот завод за ревизија на РСМ.  Истакна дека нема да гласа за 

усвојување на завршната сметка на Советот за која Советот нема донесено одлука и 

која прикажува реализација  на буџет без План за внатрешна распределба и План за 

јавни набавки за 2021 година, бидејќи со неговото гласање би ги прекршил Законот за 

јавна внатрешна финансиска контрола и Законот за јавни набавки. 

     Член на Советот укажа на фактот дека завршната сметка треба да се предаде до 

крајот на месецот. Воедно смета дека Советот истата треба да  ја усвои . Укажа  дека 

искажаното од страна на колегата член на Советот во еден дел  е неточно. Истакна дека 

до 30.06.2021 година, иако во законски Советот требало од 01.01.2021 година,  има 

самостоен буџет, Советот бил под сметка на ЈОРСМ, што укажува на податокот дека 

Советот до 30.06.2021 година не бил самостоен буџетски корисник. Како второ кажа 

дека и тогашната обврска на Советот со под сметка во ЈОРСМ, Советот носел 

финансиски план за работа. Од тие причини кажа дека има разбирање за ставот на 

членот на Советот околу гласањето за завршната сметка но мисли поинаку.   

      Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски  кажа дека оваа завршна сметка е 

одраз на тоа што му било одобрено на Советот како финансиски средства и тоа што е 

реализирано и дека како претседател неможе ништо да менува по истата.  

      Член на Советот даде мала забележка во делот на задачите на раководителот на 

Одделението за финансиско работење, а тоа е навремено да ги информира сите членови 

на Советот во поглед на финансискиот план, завршната сметка и извршувањето на 

буџетот и да доставува извештај до Советот. 

       Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски предложи тоа известување биде 

квартално. 

      Отткако никој не зема збор се пристапи кон усвојување на завршната сметка на 

Советот на јавните обвинители на РСМ за 2021 година. 
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      Заклучок:  Завршната сметка на Советот на јавните обвинители на РСМ за 

2021 година  беше усвоена со 8(осум) гласа ЗА и 1(еден) НЕ ГЛАСАШЕ  

 

 

     Под точка разно од дневниот ред од страна на Советот беше донесена одлука за 

исплата на додатоци на плати на членовите на Советот на јавните обвинители на РСМ 

во износ од 15% за месец февруари 2022 година. 

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

предложи Советот да формира работна група за рашавање по поднесените приговори 

од страна на јавните обвинители во ОЈО ГОКК.  За членови на работната група беа 

избрани г-дин Антонио Јолевски, г-дин Иџет Мемети и г-дин Коле Штерјев. 

    Под точката разно од дневниот ред Претседателот на Советот предложи да се 

формира Комисија за дисциплински предмет СОЖ бр.3/22. За членови на Комисијата 

беа избрани г-дин Љупчо Ивановски, г-дин Арбер Исаку и Коле Штерјев. 

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

ги запозна членовите на Советот со содржината на писмото доставено од страна на 

АСЈО, во кое од Советот се бара да назначи член и заменик член на Правосудно-

управувачка група.  Од страна на Советот не се назначија членови за оваа група и 

воедно беше одлучено  на наредна седница бидат назначени. 

    Под точка разно претседателот на Советот ги запозна членовите на Советот  со 

доставениот допис – барање за промена на систематизација на јавнообвинителски места 

во ОЈО Кавадарци. 

     Член на Советот кажа дека Советот неможе по парцијални барања да се впушта во 

измена на систематизација на јавнообвинителски места. Кажа дека Советот треба  да 

направи анализа врз основа на Годишните извештаи за работа и да се впушти во 

целосно преиспитување на систематизациите. Воедно укажа  на проблемите со кои се 

соочуваат  одредени јавни обвинителства каде и со години нема јавен обвинител или 

пак има само еден.  

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

ги запозна членовите на Советот со водениот телефонски разговор кој го има водено со 

ОЈО на ОЈО ГОКК, г-ѓа Вилма Русковска во врска со јавните обвинители на кои им 

истекол мандатот во ОЈО ГОКК, а се однесувал на  исплата на плата за месец 

февруари.2022 година.   

    Член на Советот кажа дека согласно Законот на јавните обвинители мандатот им трае 

додека не бидат реизбрани. Но сепак предложи Советот да донесе формална одлука со 

која јавните обвинители на кои им е престанат мандатот како јавни обвинители во ОЈО 

ГОКК, да се вратат во матичните јавни обвинителства. 

     Член на Советот истакна дека во Законот јасно стои и дека Советот нема потреба да 

носи никакви одлуки за враќање на јавните обвинители во матичните јавни 

обвинителства. 

     Под точката разно, претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски  ја замоли 

јавноста да ја напушти седницата од причина што се работи за разгледување на 

дисциплински предмет. 

     Отткако јавноста ја напушти седницата, претседателот на Советот на јавните 

обвинители на РСМ , ги запозна членовите на Советот со содржината на Решението за 

оддалечување на јавен обвинител во ОЈО Тетово, додека трае дисциплинската 

постапка, а истата е донесена од страна на Јавниот обвинител на РСМ. Воедно кажа 

дека јавниот обвинител во ОЈО Тетово, има поднесено жалба против решението со која 

содржина исто така беа запознаени членовите на Советот, по што отвори дискусија. 

    Член на Советот кажа дека не е спорно што Јавниот обвинител на РСМ го има 

суспендирано јавниот обвинител во ОЈО Тетово, но потенцира дека се проблематизира 

предлогот на Дисциплинската комисија, каде во Законот не стои дека може да поднесат 

предлог, но воедно не стои и дека неможе да поднесат предлог, дека тоа е иницијатива. 

Кажа дека Советот има рок од  8 дена да одлучи по овој предмет. 
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    Член на Советот кажа дека неможе да излезе со став без да ги проучи и да ги 

разгледа актите.  

    Од страна на членовите на Советот беше одлучено по оваа точка биде дискутирано 

на наредна седница на С оветот која беше закажана за ден 28.02.2021 година.    

                 
      Отткако никој не зема збор Претседателот на Советот ја заклучи четириесет и 

шестата седница на Советот. 

                              

 

 

 

       Zapisnikot go vodel    
       Asparuh Misajlovski 
        Генерален Секретар  

 
 
 
 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                         Антонио Јолевски 
  

 


