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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. 02-75/3 
 Skopje,28.02.2022 godina 
 
Zapisnik od четириесет и седма sednica na Sovetot na javnite obviniteli na 
Republika Северна Makedonija odr`ana na 28.02.2022 godina.  
 
Prisutni: 
г. Антонио Јолевски -Претседател на Советот 

г.Арбер Исаку – Заменик претседател 

г.Фаик Арслани член 

г-ѓа Јасна Жежова член 

г. Љубомир Јовевски член 

г.Љупчо Ивановски 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 седмата  sednica na Sovetot. 
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

1. Донесување на одлука за престанок на функција јавен обвинител на јавниот 

обвинител Бранко Тричковски поради исполнување на услови за старосна 

пензија. 

2. Донесување на одлука по поднесените приговори против одлуките за 

оценување донесени од страна на Основнипот јавен обвинител на ОЈО ГОКК-

Скопје 

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. Донесување на одлука за утврдување на бројот на слободни јавнообвинителски 

места во основните јавни обвинителства за наредните две години. 

5. Донесување на одлука по жалба на јавен обвинител СОЖ бр.2/22. 

6. Разгледување на меморандум за соработка помеѓу Советот на јавните 

обвинители на РСМ и Здружението за граѓани и институт за човекови права-

Скопје 
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  Пред да се помине на точката еден од дневниот ред Јавниот обвинител на РСМ, г-дин 

Љубомир Јовевски  кажа дека на членовите на Советот им е позната состојбата дека 

можно е да  има проблем со платите во ОЈО ГОКК-Скопје, поради нерешениот статус 

со  неизбраните јавни обвинители во тоа јавно обвинителство. Воедно предложи 

дневниот ред биде дополнет со уште една точка и тоа:  Разгледување на состојбата со 

платите и надоместоци на јавните обвинители во ОЈО ГОКК. 

    Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски го дополни дневниот ред со уште 

една точка и тоа:  Разгледување на состојбата со платите и надоместоците на јавните 

обвинители во ОЈО ГОКК на кои им истекол мандатот. 

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

кажа дека до Советот на јавните обвинители на РСМ, јавниот обвинител на ОЈО 

Делчево, г-дин Бранко Тричковски има доставено барање до Советот во кое бара 

Советот да донесе одлука и решение за престанок на функцијата јавен обвинител 

поради исполнување на услови за старосна пензија. Претседателот на Советот истакна 

дека јавниот обвинител ги исполнува условите за старосна пензија. 

      

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

престанок на функцијата јавен обвинител на ОЈО Делчево за г-дин Бранко 

Тричковски, поради исполнување на услови за старосна пензија заклучно со 

28.02.2022 година. 

 

      Пред да се помине на точката два од дневниот ред Претседателот на Советот 

истакна дека поради интегритетот на јавните обвинители јавноста треба да биде 

исклучена.  Советот со 2/3 мнозинство донесе одлука за исклучување на јавноста по 

точката два од дневниот ред. 

       Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека била формирана 

Работна група во состав Антонио Јолевски, г-дин Иџет Мемети и г-дин Коле Штерјев, 

дека биле разгледани приговорите од страна на јавните обвинители Валентина 

Бислимовска. која е негативно оценета и вториот приговор е од страна на јавниот 

обвинител Сузана Мирческа Кузмановска која има 18 бода. Воедно ги запозна 

членовите на Советот со содржината на поднесените приговори од страна на јавните 

обвинители.  Истакна дека како Работна група сметале дека нема да интервенираат во 

делот на бодувањето на приговорот на јавниот обвинител Сузана Мирческа 

Кузмановска која неме приговор на бодовите, туку на образложението и дека истиот 

треба да биде ОДБИЕН. 

Член на Советот кажа дека ја има читано одлуката за оценување на јавниот обвинител и 

образецот коментарот на оценувачот. Кажа дека коментарот на оценувачот даден во 

коментарот воопшто не кораспондира со дадената оцена. 

Член на Советот кажа дека оценувањето е спуштено на такво елементарно ниво што е 

чиста формалност и дека тоа не е прв пат да се врши таков вид на оценување. Но во 

однос на овој приговор се согласува со колегите и оценката е зголемена за два бода. 

Воедно посочи дека и самиот приговор е шаблонски напишан како и самото оценување. 

      Член на Советот даде предлог Јавниот обвинител на РСМ и обрне внимание на ОЈО 

на ОЈО ГОКК, во иднина да внимава при оценувањето, на критериумите и на 

образложенијата кои што ги дава во образецот за оценуавње.  

     Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски истакна дека коментарот треба да 

биде даден во прашалникот не во одлуката, таа е позитивна или негативна, а сето друго 

е составен дел на образецот и во него се дава коментарот во однос на бодовите. 

     Член на Советот се сложи  со дискусијата на др. член на Советот, но воедно кажа 

дека треба да се укаже на ОЈО на ОЈО ГОКК и на тајмингот за оценување тоа да биде 

навремено бидејќи повторно ќе има огласи за избор на јавни обвинители во ова јавно 

обвинителство во месец јуни, за да не се повтори истиот проблем. 

     Јавниот обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовевски се сложи со искажаните 

забелешки од страна на членовите на Советот и воедно кажа дека ќе разговара со ОЈО 

на ОЈО ГОКК. 
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     Член на Советот се осврна на жалбата и кажа дека од правен аспект дали воопшто е 

дозволена ваква жалба да не се поднесува на бодувањето на диспозитивот туку само на 

некои образложенија, бидејќи истото следи со главната работа. Смета дека од правен 

аспект не е допуштена ваква жалба. 

     Член на Советот има впечаток како оценувањето да е полу-приватно. Кажа дека ова 

е трето оценување. Укажа дека оценувањето е службена работа и така треба да биде 

третирано. 

    

     Откако никој не зема збор се пристапи кон гласање по приговорот на јавниот 

обвинител Сузана Мирческа Кузмановска . Членовите на Советот констатираат истиот 

биде  одбиен како НЕОСНОВАН. 

      

    Се помина на приговорот на јавниот обвинителк Валентина Бислимовска. 

Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека повторно е оценета со 

идентичен број на бодови 13,5 бода што е негативна оцена, како и претходно. Истакна 

дека Работната група определила да се зголемат бодовите со однос на   углед и 

етичност како и во однос на соработката, со што би имала 18 бода идентично како со 

јавниот обвинител Сузана Мирлеска Кузмановска. Воедно отвори дискусија. 

     Член на Советот кажа дека не е во ред да се оди со оцена повисока од оцената на 

јавниот обвинител Сузана Мирческа Кузмановска. 

    Член на Советот кажа дека добиената оценка е нелогична и може да се зголеми во 

рамките на дозволеното. 

    Член на Советот смета дека неможе да има оцена 0 од причина што Законот кажува 

доколку се има 0 бодови предвидено е постапка пред Етичкиот совет. Според тоа смета 

дека приговорот треба да се прифати, па да се додадат бодови како што треба. 

    

     Заклучок: Советот донесе одлука да се УВАЖИ  приговорот на јавниот 

обвинител Валентина Бислимовска со корегираните бодови и се оценува со 

позитивна оценка.  

 

   Под третата точка од дневниот ред поради специфичноста на содржината, Советот 

донесе одлука со 2/3 мнозинство, јавноста биде исклучена по оваа точка од дневниот 

ред.   Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски отвори дискусија по оваа 

точка од дневниот ред.  

   Збор зема заменик претседателот на Советот кој воедно ја прочита дадената изјава од 

страна на ОЈО на ОЈО ГОКК која била пренесена во неделникот ФОКУС, каде што таа 

вели дека функционира многу тешко и дека е оставена само со пет јавни обвинители со 

мандат. Воедно го прочита целиот текст објавен во неделникот. Истакна дека ваквата 

изјава е неоснована и тендециозна. Кажа дека како член на Советот се чувствува 

повредено и укажа дека вакви случувања во иднина треба да бидат спречени. 

    Член на Советот истакна дека за прв пат ја слуша интегрално изјавата. Смета дека 

оваа изјава е неоснована и недолична со која се нарушува угледот на Советот. Воедно 

смета дека со ваквата изјава ОЈО на ОЈО ГОКК го има повредено начелото на 

професионализам според Етичкиот кодекс, кој што е еден од основните начела. Смета 

дека сутуацијата треба да се реши на интерен начин и Јавниот обвинител на РСМ да и 

обрне внимание во иднина да внимава при давање на изјави. Воедно истакна дека 

Советот не ја оставил без јавни обвинители и дека во изјавата не е кажана причината 

зошто е таква состојбата, дека каснела со оценувањето на јавните обвинители, па 

следела постапка по приговори и со тоа Советот бил доведен со состојба да неможе да 

постапи, поточно да изврши избор на јавни обвинители. 

    Член на Советот истакна дека ОЈО на ОЈО ГОКК и порано излегувала во јавноста со 

недолични изјави, и воедно наброја неколку случаи за недоличното однесување. Смета 

дека нема место за толеранција. Истакна дека како работна група се со став да не се оди 

во медиумите. Потенцираше дека Советот мора да држи ниво соодветно на неговите 

надлежности и на позицијата која ја има според Уставот на РСМ. Потенцираше дека 
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односот на јавниот обвинител бил непрофесионален, дека изјавата е невистинита и 

смета дека поентата е Советот да се прикаже како нефункционален. Воедно постави 

прашање дали има место и можност за покренување на дисциплинска постапка. 

   Член на Советот смета дека однесувањето на јавниот обвинител е покажување на моќ 

и сила.  

   Член на Советот се согласи со дискусиите на колегите но кажа дека не е сигурен дека 

оваа изјава може да предизвика до тој степен за да се покрене дисциплинска постапка и 

посочи дека за предходните дадени изјави од страна на јавниот обвинител кои биле 

споменати во дискусијата од страна на др. член на Советот можеби имале поголема 

тежина за покренување на дисциплинска постапка. Смета дека Етичкиот совет требало 

да преземе мерки, бидејќи станува збор за прекршување на етичкиот кодекс. Воедно 

смета дека не би било пречка Етичкиот совет да интервенира без да има иницијален акт 

во писмена форма и по допрен глас да преземе дејствија и да го провери однесувањето 

на јавниот обвинител. 

     Член на Советот смета дека е добро што оваа точка Советот ја има ставено на дневен 

ред, од причина што на Советот му се припишува одговорност дека допуштил ОЈО 

ГОКК да работи само со пет јавни обвинители. Смета дека треба да се спречи во 

иднина да се даваат вакви изјави, кои изјави создаваат погрешна претстава пред се за 

состојбите во Јавното обвинителство, а и погрешна претстава за работата на Советот на 

јавните обвинители на РСМ. Од тие причини смета дека не треба така лесно да се 

помине преку оваа изјава и е со мислење дека Советот треба да реагира, во најмала рака 

оваа изјава се коси со правилата на Етичкиот кодекс. 

    Член на Советот ја дополни колешката Јасна Жежова со краток коментар дека ОЈО 

на ОЈО ГОКК што ја има дадено, не само што го има повикано Советот на одговорност, 

туку го има нарушено и угледот на Советот со дадената изјава. Воедно го прочита чл.10 

ст.2 од Етичкиот кодекс.  

    Член на Советот истакна дека оваа ситуација и штети на целата фела. Кажа дека не 

би сакал да верува дека ОЈО на ОЈО ГОКК со дадената изјава сакала директно да му 

наштети на Советот, смета дека во тој момент таа сакала да ја префрли одговорноста во 

однос на доцнењето на изборот на јавни обвинители во ОЈО ГОКК. Истакна дека 

изјавата била  несоодветна  од причина што го разнишува нејзиниот интегритет, а и на 

Советот од причина што јавниот обвинител многу добро знаел кои се причините за 

неизбор на јавни обвинители во тоа јавно обвинителство. Воедно лично смета дека оваа 

изјава има елементи на  политичка  ијава. Истакна дека после дадената изјава јавниот 

обвинител се има повлечено, но лично смета дека од страна на Јавниот  обвинител на 

РСМ треба да и биде укажано како вакви работи не би се повторувале во иднина. 

Воедно постави прашање дали  согласно Етичкиот кодекс и согласно Законот може да 

се превземаат и други мерки. 

     Член на Советот смета Советот да не носи заклучок доколку Јавниот обвинител на 

РСМ не  се впушти во понатамошна постапка. 

     Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека сите дискусии  се во 

ист правец предложи Советот да излезе со заклучок со кој јавниот обвинител на РСМ 

во рамките на своите надлежности би  превземал мерки за кои тој смета дека се 

најсоодветни за да се спречи во иднина појава на вакви недолични изјави.  

      Јавниот обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовески се приклони дека дел од 

изјавите се избрзани и несвесно кажани. Кажа дека околу тоа било веќе разговарано на 

една од седниците на Советот. Воедно кажа дека прв пат ја има слушнато изјавата и 

кажа дека во делот на бројките нема неточности кои са кажани во изјавата. Истакна 

дека смета зборот “ме оставија” дека можело да се кажа дека јавното обвинителство 

било оставено без пет јавни обвинители но се сложи дека изјавата е избрзана и смета 

дека не е тендециозна спрема Советот. Воедно се согласи на укажувањата од страна на 

членовите на Советот и кажа дека ќе разговара со јавниот обвинител на ОЈО ГОКК, да 

се испита целата состојба во врска со дадената изјава. 

     Член на Советот кажа дека постојат две солуции и тоа што Јавниот обвинител на 

РСМ е информиран за настанатата ситуација и загриженоста на Советот и останува на 
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Јавниот обвинител на РСМ да го реши случајот. Како втора опција кажа да се пушти 

претставка до Етичкиот  совет. 

     Член на Советот кажа дека не е суштината во искажаната бројка на јавни 

обвинители, туку јавниот обвинител на ОЈО ГОКК одбегнувајќи ја одговорноста ја 

префрла на Советот дека тој е виновен што не е ивршен избор на пет јавни обвинители 

во ОЈО ГОКК. 

   Откако никој не зема збор по оваа точка од дневниот ред  Претседателот на Советот 

г-дин Антонио Јолевски кажа дека Советот нема да носи заклучок по оваа точка од 

дневниот ред. 

   Под точката четири од дневниот ред јавноста беше вратена да присуствува на 

седницата. Претседателот на Советот кажа дека законска обврска на Советот е да секоја 

година, со одлука го утврдува бројот на слободни јавнообвинителски места во 

основните јавни обвинителства за наредните две години и одлуката ја доставува до 

АСЈО. Воедно истакна дека Советот веќе испратил таква одлука до АСЈО во месец јуни 

2021 година, по барање на АСЈО.  

  Под точка пет од дневниот ред Разгледување на состојбата со платите и 

надоместоците на јавните обвинители на кои им истекол мандатот во ОЈО ГОКК, која 

точка беше додадена од страна на Јавниот обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовески 

по што Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски отвори дискусија по оваа 

точка од дневниот ред. 

   Јавниот обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовески смета дека оваа ситуација може да 

се реши на начин да Советот донесе заклучок на јавните обвинители на кои им 

престанал мандатот во ОЈО ГОКК-Скопје,  им се исплати плата соодветно на платата 

исплатена за претходните месеци без да им се исплаќаат додатоци и надоместоци, со 

оглед дека тие во овој момент не ја вршат функцијата на јавни обвинители во ОЈО 

ГОКК-Скопје. 

    Член на Советот запраша дали Советот може да носи таква одлука со оглед дека не е 

констатиран престанок на функцијата, и врз основа на кој член Советот ќе се повика 

ОЈО ГОКК да врши исплата на плати. Предложи да се запази процедурата. 

     

    Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ донесе заклучок со кој на 

јавните обвинители на кои им престанал мандатот како јавни обвинители во ОЈО 

ГОКК и тоа Валентина Бислимовска, Ивана Трајчева, Енѓелуше Кадриу Леши, 

Марија Ѓоргева и Сузана Мирческа Кузмановска,  им се изврши исплата на плати 

и други надоместоци  соодветно на коефициентите и додатоците кои важат за 

јавните обвинители во ова јавно обвинителство и бидат ставени на платниот 

список на ОЈО ГОКК-Скопје, се до завршувањето на постапката за избор на јавни 

обвинители во ОЈО ГОКК-Скопје. 
 

   Под точката шест од дневниот ред  јавноста беше исклучена со 2/3 мнозинство, по 

што Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ги запозна членовите на 

Советот со содржината на жалбата СОЖ бр.2/22, поднесена од страна на јавен 

обвинител во ОЈО Тетово.  

     

    Закчлучок: Советот на јавните обвинители на РСМ одлучи жалбата СОЖ 

бр.2/22, поднесена од страна на јавен обвинител во ОЈО Тетово, биде ОДБИЕНА 

КАКО НЕОСНОВАНА, А ПРВОСТЕПЕНОТО РЕШЕНИЕ ПОТВРДЕНО. 

 

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

ги запозна членовите на Советот со содржината на меморандумот за соработка помеѓу 

Советот на јавните обвинители на РСМ и Здружението на граѓани и институт за 

човекови права –Скопје и воедно предложи истиот биде потпишан. 

  

  Од страна на членовите на Советот беше одлучено да се потпише меморандумот за 

соработка помеѓу  Советот со содржината на меморандумот за соработка помеѓу 



6 

 

Советот на јавните обвинители на РСМ и Здружението на граѓани и институт за 

човекови права –Скопје. 

     

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

седница на Советот. 

 

                        

 

                                   

 

       Zapisnikot go vodel    
       Asparuh Misajlovski 
        Генерален Секретар  

 
 
 
 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                         Антонио Јолевски 
  


