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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. 02-86/4 
 Skopje,10.03.2022 godina 
 
Zapisnik od четириесет и осма sednica na Sovetot na javnite obviniteli na 
Republika Северна Makedonija odr`ana na 10.03.2022 godina.  
 
Prisutni: 
г. Антонио Јолевски -Претседател на Советот 

г.Арбер Исаку – Заменик претседател 

г.Фаик Арслани член 

г.Влатко Георгиевски член 

г-ѓа Јасна Жежова 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 
четириесет и  осмата  sednica na Sovetot. 
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

1. Усвојување на записниците од 46-та и 47-ма седница на Советот 

2. Донесување на одлука за престанок на функција член на Советот на јавните 

обвинители на Република Северна Македонија, поради истекот на времето за 

кое е избран за г-дин Ангел Солев. 

3. Донесување на одлука за престанок на функција јавен обвинител во ОЈО 

Гевгелија, за јавниот обвинител Мирјана Делева поради исполнување на услови 

за старосна пензија 

4. Донесување на решение за мирување на функција јавен обвинител поради избор 

за член на Советот на јавните обвинители на РСМ, за јавниот обвинител Влатко 

Георгиевски  

5. Донесување на одлука за избор на пет јавни обвинители во Основното јавно 

обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје. 

6. Запознавање со Решението за ОЈО Делчево и со состојбата со јавниот 

обвинител Златко Биковски 

Разно 

 

 

          Под точката еден од дневниот ред поради отсуство на тројца членови на Советот 

беше одлучено записниците бидат ставени на усвојување на наредната седница на 

Советот, а за точката пет да се одлучува, како последна точка. 

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

кажа дека на членот на Советот г-дин Ангел Солев на ден 05.03.2022 година, му е 

истечен мандатот за кој е избран како член на Советот и согласно Законот за СЈОРСМ 
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член 7 ст. 2 ,Советот треба да донесе Одлука за престанок на мандатот-функција член 

на Советот на јавните обвинители на РСМ.   

 

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

престанок на мандатот- функција член на Советот на јавните обвинители на РСМ   

за г-дин Ангел Солев, поради  истекот на времето за кое е избран заклучно со 

05.03.2022 година. 

 

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

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

Гевгелија, г-ѓа Мирјана Делева има доставено барање во кое бара Советот да донесе 

одлука и решение за престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на 

услови за старосна пензија заклучно со 14.03.2022 година.    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 во ОЈО Гевгелија, за г-ѓа Мирјана 

Делева, поради исполнување на услови за старосна пензија заклучно со 14.03.2022 

година. 

 

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

Јолевски истакна дека поради изборот на јавниот обвинител од ЈОРСМ г-дин Влатко 

Георгиевски за член на Советот на јавните обвинители на РСМ, Советот треба да 

донесе решение за мирување на работниот однос како јавен обвинител во ЈОРСМ  

додека ја извршува функцијата член на Советот на јавните обвинители на РСМ. 

 

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

мирување на функцијата јавен обвинител во ЈОРСМ, поради избор на функција 

член на Советот на јавните обвинители на РСМ за г-дин Влатко Георгиевски. 

 

    Се помина на точката шест од дневниот ред каде Претседателот на Советот г-дин 

Антонио Јолевски ги запозна членовите на Советот со содржината на Решението на 

ОЈО Делчево, донесено од страна на ВЈО на ВЈО Штип, за упатување на еден јавен 

обвинител од ОЈО Кочани во  ОЈО Делчево. Воедно предложи да се побара превземање 

на некакви мерки од страна на Јавниот обвинител на РСМ за пополнување на 

испразнетите јавнообвинителски места по јавните обвинителства како што се ОЈО 

Крива Паланка, ОЈО Свети Николе , ОЈО Делчево каде нема ниту еден јавен обвинител. 

Исто така даде предлог Советот да распише оглас за избор на Основен јавен обвинител 

на ОЈО Берово, каде има само еден јавен обвинител но нема раководител. 

      Член на Советот се сложи со предлогот на Претседателот на Советот за 

распишување на оглас за избор на ОЈО на ОЈО Берово и смета дека со ова би му се дало 

сатисфакција на јавниот обвинител во ОЈО Берово, кој веќе четири години ја извршува 

таа функција. 

      Под точка разно од дневниот ред Претседателот на Советот истакна дека со изборот 

на нов член на СЈОРМ г-дин Влатко Георгиевски, треба да се направи измена на 

Годишниот распоред за работа на членовите на Советот. Воедно за координатор за 

подрачјето на ВЈО Гостивар беше назначен г-дин Влатко Георгиевски на местото на г-

дин Ацо Колевски. 

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

кажа дека фалат три члена на Советот со што нема кворум за одржување на оваа точка 

од дневниот ред. Кажа дека се има телефонски слушнато со јавниот обвинител на РСМ 

и дека истиот бил службено зафатен и спречен да присуствува на седницата на Советот, 

како и со останатите двајца членови кои поради неодложни обврски биле спречени да 

присуствуваат на седницата на Советот. Воедно предложи истата да биде одложена за 

наредната недела за 17.03.2022 година. по точките еден и пет од дневниот ред. 
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      Предлогот на Претседателот на Советот беше едногласно усвоен од страна на 

членовите на Советот. 

     Член на Советот истакна дека треба да се нагласи дека за одржувањето на 

четириесет и осмата седница биле запознати членовите на Советот г-дин Љубомир 

Јовески, г-дин Иџет Мемети и г-дин Љупчо Ивановски. 

 

     На ден 17.03.2022 година со почеток во 10:30 часот, продолжи четириесет и 

осмата седница по точките еден и пет.  

 

Prisutni: 
г. Антонио Јолевски -Претседател на Советот 

г.Арбер Исаку – Заменик претседател 

г.Фаик Арслани член 

г.Влатко Георгиевски член 

г.Љупчо Ивановски член 

г.Љубомир Јовески член 

г-ѓа Јасна Жежова член 

г.Иџет Мемети член 

г-ѓа Фиданка Рајевска член 

г.Коле Штерјев член 

 

                                        dneven red: 
 

1.Усвојување на записниците од 46-та и 47-ма седница на Советот 

5.Донесување на одлука за избор на пет јавни обвинители во Основното јавно 

обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје. 

 

    

     Под точка еден од дневниот ред едногласно беа усвоени записниците од 46-та и 47-

та седница на Советот. 

      Под точката пет од дневниот ред, за избор на пет јавени обвинители во ОЈО ГОКК, 

Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека на огласот се имаат 

пријавено вкупно десет јавни обвинители од кои еден јавен обвинител г-ѓа Имран 

Османи е негативно оценета и со тоа не ги исполнува условите за избор на јавен 

обвинител во ОЈО ГОКК. Воедно претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски 

накратко ги запозна членовите на Советот со кратката биографија за секој кандидат 

поединечно. Истакна дека сите кандидати се позитивно оценети и воедно напомена 

дека за некои јавни обвинители кои доаѓаат од ОЈО ГОКК имало и преоценување по 

поднесените приговори  и било утврдено дека за сите јавни обвинители било даден ист 

коментар, а различни бодови, по што Советот интервенирал и  била извршена 

корекција во бодувањето.  Воедно отвори дискусија по оваа точка од дневниот ред. 

     Член на Советот запраша дали има некакви дисциплински постапки за некои од 

кандидатите што се пријавени на огласот и постапки пред Етичкиот совет или пак 

претставки до СЈОРСМ. 

    Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека до Советот има 

претставки, меѓутоа кажа дека тие претставки неможе да се земат како податок дека 

доколку против некој јавен обвинител е поднесена претставка истата е основана. 

Член на Советот начелно даде појаснување по однос на оценувањето на јавните 

обвинители. Кажа дека членовите на Советот ги имале сите потребни податоци и 

истите биле рагледани. Истакна дека оценувањето било спроведено надвор од 

Правилникот за оценување на јавен обвинител и затоа Советот бил должен да ги 

разгледа формуларите за оценување и повторно ги врати на оценување како би се 

испочитувале Законот и Правилникот за оценување. Воедно кажа дека било спомнато 

дека  коментарот на записникот и на одлуката не соодветствувал со оценувањето. Кажа 

дека не станува збор за коментар, туку тоа е образложение кое се дава за секоја добиена 
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оценка. Потенцираше дека немало само исто образложение, образложението кај сите 

кандидати било одлично, а оценките биле од негативни до максимум бодови, по што 

членовите на Советот сметале дека не е соодветно. Воедно кажа дека не било проблем 

само образложението туку имало и технички нелогичности при оценувањето. По однос 

на пријавените кандидати истакна дека има кандидати кои заслужуваат да бидат 

избрани во ОЈО ГОКК, но има и кандидати за кои се водат и постапки. Кажа дека 

Советот ја има проучено листата на пријавените кандидати и дека пријавените 

кандидати ги исполнуваат законските услови за да бидат избрани во ОЈО ГОКК. 

    Член на Советот кажа дека во одлуката стои образложението, во образецот е 

коментарот. 

    Збор зема Јавниот обвинител на РСМ кој истакна дека ги поддржува сите досегашни 

јавни обвинители во ОЈО ГОКК, не само поради тоа што се позитивно оценети од 

страна на ОЈО на ОЈО ГОКК, туку и поради увидот во нивната работа од што може да 

се утврди дека станува збор за професионални и самостојни јавни обвинители кои со 

успех ги извршуваат доверените работни задачи.  Истакна дека значајно е тоа што 

јавните обвинители постапуваат по многу сложени предмети и евентуалното нивно 

неизбирање во ОЈО ГОКК би значело пролонгирање на започнатите предмети. Воедно 

истакна дека станува збор за јавни обвинители во кои се има инвестирано , кои 

посетувале различен вид на обуки во рамките на надлежноста на ОЈО ГОКК и воедно 

за секој јавен обвинител наброја каков вид на обуки има посетувано. 

     Член на Советот кажа во врска со доставените материјали за јавните обвинители кои 

се имаат јавено на огласот за избор во ОЈО ГОКК, дека сите освен еден јавен обвинител 

се позитивно оценети, што значи генерално сите јавни обвинители ги исполуваат 

условите за избор на јавен обвинител во ОЈО ГОКК. Кажа дека Советот на денешната 

седница треба да избере само пет јавни обвинители со што неможе да удоволи на сите 

кандидати пријавени за избор во ОЈО ГОКК. Воедно истакна според кои критериуми ќе 

се раководи при давање на својот глас при изборот на јавни обвинители во ОЈО ГОКК. 

Кажа дека во ова јавно обвинителство се работат посложени кривични предмети со 

пообемен доказен материјал. Воедно смета дека на досегашните јавни обвинители во 

ОЈО ГОКК кои постапувале по веќе започнатите предмети треба да им се даде подршка 

со што ќе се овозможи еден континуитет и процес за да може да ги довршат веќе 

започнатите предмети, а и да се ефектира тоа што државата има инвестирано во овие 

јавни обвинители преку посетување на семинари и обуки. 

      Јавниот обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовески даде одговор на прашањето на 

Член на Советот во врска со Етичкиот Совет и истакна дека СЈОРСМ ги добива 

одлуките на овој Совет, како и ЈОРСМ и се ставаат во досието на јавните обвинители. 

Кажа дека досега за сите овие кандидати Јавното обвинителство нема добиено одлука 

од Етичкиот совет, што значи дека за овие кандидати нема завршена постапка пред 

Етичкиот совет и точен е податокот дека само за еден јавен обвинител има  

дисциплинска постапка. 

      Член на Советот укажа на податокот дека до СЈОРСМ од страна на Етичкиот совет 

досега не се доставувале одлуките, а дека задолжително  треба да се доставуваат од 

причина што СЈОРСМ води досиеа за секој јавен обвинител. 

       Јавниот обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовески предложи СЈОРМ да се обрати 

писмено до Етичкиот совет по ова прашање.  

      Член на Советот истакна дека не случајно било поставено тоа прашање од причина 

што при оценувањата биле кратени бодови кај некои јавни обвинители, а нема постапка 

пред Етичкиот совет и тоа било причината за поставувањето на прашањето за да се знае 

дали има некакви постапки пред тој Совет. Воедно кажа дека при изборот за јавни 

обвинители во ОЈО ГОКК, ќе ги подржи кандидатите кои веќе се во ова јавно 

обвинителство, и смета дека Советот при овој избор нема многу тешка задача  од 

причина што во месец јуни претстои уште еден оглас за избор на јавни обвинители во 

ОЈО ГОКК, па отука оние кандидати кои на денешната седница нема да бидат избрани 

ќе може да конкурираат на наредниот оглас и истите да бидат избрани. Генерално 

смета дека нема објективни и реални причини да не им се даде подршка на 
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досегашните јавни обвинители, дека не се води постапка пред Етичкиот  совет, нема 

показатели дека лошо работеле така да ја дава својата подршка за постојните јавни 

обвинители во ОЈО ГОКК. 

     Заменик претседателот на Советот г-дин Арбер Исаку даде мислење за сите 

пријавени кандидати за јавни обвинители во ОЈО ГОКК, освен за двајца јавни 

обвинители од кои еден е негативно оценет и за еден се води дисциплинска постапка и 

воедно ги искажа критериумите според кои ќе се раководи при гласањето за избор на 

јавни обвинители во ова јавно обвинителство, а тоа е персоналното досие, бројот на 

претставки, месечните и годишните извештаи и резултатите од извршеното оценување.  

     Член на Советот кажа дека по однос на кандидатите освен за двата јавни обвинители 

за кои веќе е кажано, сите останати ги исполнуваат условите за избор на јавни 

обвинители во ОЈО ГОКК, но смета за целисходно да каже дека има причина да верува 

на кажаното од страна на Јавниот обвинител на РСМ, бидејќи тој лично е упатен во 

нивната работа и дава подршка на досегашниот тим на јавни обвинители во ОЈО ГОКК.   

    Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски даде предлог за во иднина 

СЈОРСМ да размислува при избор на јавни обвинители во ОЈО ГОКК. Нагласи  дека 

мандатот на јавните обвинители во ОЈО ГОКК е ограничен на четири години, што 

укажува дека интенцијата за законодавецот не била дад се даде траен мандат, па смета 

дека во ова јавно обвинителство јавните обвинители повеќе се истрошуваат во делот на 

работењето, па во иднина да се води сметка на кои јавни обвинители кои подолг  

временски период се во ова јавно обвинителство да бидат заменети со помлад кадар. 

       

     Откако никој не зема збор се помина на гласање. 

          

     Кандидатот Арсим Адеми доби 3 гласа ЗА и 7 гласа ПРОТИВ, кандидатот Елизабета 

Јосифовска   доби 3 гласа ЗА и 7 ПРОТИВ, 

     Пред да се помина на гласање за кандидатот Марија Ѓоргева, членот на Советот 

кажа дека е во родбинска врска од трет степен по сватовство, што законот за 

спречување на корупција и судир на интереси, не го препознава како степен на 

сродство што влегува во категоријата блиско лице, во смисла на судир на интереси. 

Сепак од принципиелни причини нема да учествува во гласањерто за овој кандидат и ја 

напуштам седницата.   

      Кандидатот Марија Ѓоргева  доби 9 гласа ЗА и 0 ПРОТИВ       

     Членот на Советот се врати на седницата по што се помина на гласање за кандидатот 

Валентина Бислимовска која  доби 10 гласа ЗА  0 ПРОТИВ, кандидатот Енѓелуше 

Кадриу Леши доби 9 гласа ЗА и  1 ВОЗДРЖАН, кандидатот Ивана Трајчева доби 10 

гласа ЗА и О ПРОТИВ, кандидатот Сузана Мирческа Кузмановска доби 9 гласа ЗА и 1 

глас ПРОТИВ, кандидатот Наташа Сарамандова доби 5 гласа ЗА 3 гласа ПРОТИВ и 2 

ВОЗДРЖАНИ, кандидатот Златко Биковски доби 3 гласа ЗА  6 гласа ПРОТИВ и 1 

ВОЗДРЖАН.  

     По гласањето за кандидатот Златко Биковски коментар даде Член на Советот кој 

кажа дека било коментирано кога некој јавен обвинител има дисциплинска постапка, 

дека не треба да се зема во предвид, но смета дека во овој случај неоправдано долго 

трае  дисциплинската постапката, а за тоа кандидатот нема никаква директна или 

индиректна одговорност. 

       

       Заклучок: Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија 

донесе одлука за избор на пет  јавни обвинители во ОЈО ГОКК и тоа г-ѓа Марија 

Ѓоргева, г-ѓа Валентина Бислимовска, г-ѓа Енѓелуше Кадриу Леши, г-ѓа Ивана 

Трајчева и г-ѓа Сузана Мирческа Кузмановска. 
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   Откако никој не зема збор Претседателот на Советот ја заклучи четириесет и осмата 

седница на Советот. 

 

                        

 

                                   

 

       Zapisnikot go vodel    
       Asparuh Misajlovski 
        Генерален Секретар  

 
 
 
 

 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                          Антонио Јолевски 
  


