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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. 02-98/ 
 Skopje,23.03.2022 godina 
 
Zapisnik od четириесет и деветта sednica na Sovetot na javnite obviniteli na 
Republika Северна Makedonija odr`ana na 23.03.2022 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.Љупчо Ивановски член 

г. Иџет Мемети 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  деветта  sednica na Sovetot. 
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

1. Усвојување на записникот од 48-та  седница на Советот 

2. Решавање до дисциплинскиот предмет СОЖ бр.1/22 

3. Разно 

 

     Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ја отвори 49-та седница на 

Советот 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 едногласно беше усвоен записникот од 48-та 

седница на Советот. 

     Пред да се помине на разгледување на точката два од дневниот ред, член на Советот  

г-дин Влатко Георгиески ја напушти седницата по оваа точка од дневниот ред поради 

тоа што бил член на Дисциплинската комисија во овој предмет. 

     Претседателот на Советот кажа дека била формирана работна група во врска со овој 

предмет во состав г-ѓа Фиданка Рајевска, г-ѓа Јасна Жежова и г-дин Фаик Арслани, и 

воедно даде збор на членовите на работната група да го образложат предметот пред 

членовите на Советот. 

     Збор зема член на Советот која  кажа дека се работи за јавниот обвинител на ОЈО 

Битола г-ѓа Лиле Талевска и воедно наративно ги запозна членовите на Советот со 

целиот настан, наведувајќи ги општите информации. Истакна дека Работната група во 

Советот утврдила дека предметот е воден согласно законот со запазување на сите 

законски одредби и сите права кои му следуваат на јавниот обвинител во постапката 
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каде е огласена за одговорна за дисциплинската повреда, дека жалбата поднесена од 

страна на јвниот обвинител е навремена.  Воедно членовите на Советот беа запознаени 

како дошло до тоа за да се покрене дисциплинска постапка против јавниот обвинител, а 

тоа е поднесената претставка од страна на  доктор во итна медицинска помош во 

Битола, која ја имала поднесено до ВЈО Битола и во која претставка се имала пожалено 

за непрофесионалниот однос на ОСЛ на МВР при вршење на  увид со смртни 

последици. Подносителот во претставката навел дека тој ден повеќе пати побарала да 

оствари контакт со дежурниот јавен обвинител, но таков контакт од ОСЛ не и бил 

овозможен. Воедно ги запозна членовите на Советот хронолошки со целиот настан. 

Кажа дека ЈО на ВЈО Битола имал поднесено писмено барање до МВР - СВР Битола за 

да се побара објаснување од кои причини  дежурен јавен обвинител не излегол на увид 

и не е дал наредба за обдукција. Од страна на МВР помеѓу другото било одговорено 

дека не бил остварен  контакт помеѓу дежурен јавен обвинител и дежурен доктор,туку 

комуникацијата била помеѓу ОСЛ и дежурниот јавен обвинител.  После ова ЈО на ВЈО 

Битола побарал писмено известување од страна на јавниот обвинител на ОЈО Битола. 

ЈО на ОЈО Битола дала одговор во кој дала појаснување од кои причини  не излегла на 

увид и не дала наредба за обдукција, меѓутоа оваа изјава содржински не се совпаѓала со 

наводите во поднесената претставка од страна на докторката, со наводите во нејзината 

писмена изјава доставена до ВЈО Битола, ниту пак со тоа што било наведено во 

писменото иавестување на МВР СВР Битола. Со оглед на ваквата состојба,  било 

констатирано дека во писменото известување на ЈО на ОЈО Битола биле содржани   

невистинити податоци, по што започнала целата постапка. Воедно кажа дека најнапред 

бил известен Јавниот обвинител на РСМ, кој дал благовремен предлог за поведување на 

дисциплинска постапка, по кое била оформена дисциплинска комисија која повела 

дисциплинска постапка, во текот на која правилно и целосно се утврдени сите факти и 

околности во врска со случајот. Во текот на дисциплинската постапка, согласно 

прописите јавниот обвинител Ислам Абази сочинил пимен извештај кој содржи 

констатации во врска со се она што се случило во конкретниот настан. Овој извештај 

содржи и заклучок дека со давањето на  невистинитите податоци во спорното писмено 

известување, јавниот обвинител на ОЈО Битола го нарушил својот личен  углед и 

угледот на институцијата, со што била доведена во прашање и меѓусебната доверба на 

институциите во рамките на хиерархиската поставеност на Јавното обвинителство. 

Укажа на податокот дека јавниот обвинител на ОЈО Битола не го негирал настанот, но   

се правдвал со преголема зафатеност во работата. Воедно кажа дека Комисијата дала 

предлог да не  се оди со мерка разрешување од функцијата јавен обвинител, туку со 

поблага мерка иако се работело за потешка дисциплинска повреда, но се сметало дека 

целта ќе се постигне и со изрекување на дисциплинска мерка парична казна 20% 

помала плата во време траење од четири последователни месеци.  

Работната група во Советот сметала дека треба да се потврди одлуката на 

Дисциплинската комисија или пак евентуално да се намали казната на 15% помала 

плата во време траење од три месеци, но сепак на крај одлучиле дека изречената 

дисциплинска мерка на Дисциплинската комисија е основана и дека Советот треба да 

го потврди решението со кое и е изречена оваа мерка. Воедно ги запозна членовите на 

Советот со содржината на диспозитивот на решението со кое јавниот обвинител е 

огласена за одговорна за сторена потешка дисциплинска повреда 

     Член на Советот истакна дека Дисциплинската комисија правилно ја утврдила 

фактичката состојба врз основа на доказите и правилно утврдила дека јавниот 

обвинител на ОЈО Битола е одговорна за дисциплинската повреда која ја сторила од 

член 91 ст. 1 алинеа 1од Законот за Јавното обвинителство и смета дека правилно од 

страна на Дисциплинската комисија е донесена одлуката. Воедно ја прокоментира 

одбраната на јавниот обвинител, имено одбраната на јавната обвинителка на ОЈО 

Битола е дека во предметот се покажало дека не било потребно излегување на увид, не 

било потребно издавање на наредба за обдукција, односно помеѓу членовите на 

фамилијата не постоело разногласие во поглед на причините за смрта, односно 

предметот бил затворен без никакви послседици. Ваквата одбрана е беспредметна од 
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причина што дисциплинската постапка спрема јавниот обвинител на ОЈО Битола не е 

покрената поради неизлегување на увид, туку поради давање лажни информации за 

случајот на јавниот обвинител на ВЈО Битола, односно поради нарушување на 

довербата во рамките на хиерархијата на јавното обвинителство. 

     Член на Советот истакна дека постапката е водена поради недолично однесување на 

јавниот обвинител на ОЈО Битола, каде биле изнесени многу докази по што Работната 

група утврдила дека треба да се потврди решението на Дисциплинската комисија. 

     Член на Советот кажа дека јавниот обвинител телефонски контактирал со овластени 

службени лица од МВР кои го извршиле увидот, и  каде што и било кажано дека смрта 

настанала по природен пат, а не насилна. Истакна дека редовна пракса доколку 

инспекторот по крвни деликти дава таков податок, јавниот обвинител се препушта на 

таа констатација, но потенцира дека тука не се зема како пропуст постапувањето на 

јавниот обвинител при вршењето на увид, туку што после напатствието на ВЈО 

напишала известување со погрешни податоци кои несодвествуваат со настанот. Укажа 

дека пропустот е во делот на нарушување на угледот јавен обвинител, а претставката е  

повод за поведување на дисциплинска постапка.   

     Откако никој не зема збор Советот донесе заклучок.    

 

      Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ едногласно  ја потврди 

донесената одлука и решение на Дисциплинската комисија со која и е изречена  

мерка парична казна 20% помала плата во време траење од четири 

последователни месеци.  

 

       Пред да се помине на точката разно на седницата се врати членот на Советот г-дин 

Влатко Георгиевски. 

      Под точка разно Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ги запозна 

членовите на Советот дека за месец 03/22 ќе се исплатат 15% на име додатоци на плата 

за членовите на Советот и Советот на јавните обвинители на РСМ едногласно донесе 

одлука  

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

Јолевски ги запозна членовите на Советот со извршениот телефонски разговор со 

АСЈО, а воедно кажа дека АСЈО се обратила  до Судскиот совет на РСМ каде било 

кажано дека постои можност за зголемување на бројот на слушатели во АСЈО како за 

судии така и за јавни обвинители. Советот треба да донесе одлука и писмено да се 

обрати до АСЈО доколку постои таква можност за зголемување на бројот на слушатели  

истата да се зголеми. Беше одлучено Советот писмено да се обрати до АСЈО за 

зголемување на бројката слушатели за јавни обвинители за осмата генерација. 

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

Советот со содржината на писмото доставено од страна на Комисијата за политички 

системи и односи меѓу заедниците при  Собранието  на РСМ, во кое се бара Годишниот 

извештај за работата на СЈОРСМ биде испратен најкасно до 15.04.2022 година.  

     Под точка разно Претседателот на Советот кажа дека ДКСК, бара од Советот 

доставување на информации и податоци за претставка доставена до Основниот 

кривичен суд-Скопје, поднесок каде што е барано издвојување на списи од предмет 

како докази за да се издвојат списите од предметот како доказ прибавен на незаконит 

начин. ДКСК го има препратено поднесокот до СЈОРСМ и бара Советот да се 

произнесе согласно своите надлежности во врска со доставената пријава. Воедно кажа 

дека поднесокот е потпишан од страна на г-дин Нури Бајрами – член на ДКСК. 

     Член на Советот предложи Советот да даде одговор на овој поднесок и да им се 

укаже дека Советот за овој случај не е надлежен. 

    Член на Советот нагласи дека ДКСК постапува ссогласно воспоставен терк со 

заканувачки тон каде се заканува со изрекување на парични казни и глоби. 

     

     Заклучок: Советот одлучи писмено да се обрати и извести  ДКСК во врска со 

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

ги запозна членовите на Советот со содржината на писмото доставено по е-маил од 

страна на проф.др. Гордана Лажетиќ, а се однесува на организирање на работилница 

подржана од Американската амбасада во РСМ на тема “Времетрање на кривичните 

постапки, причини, предизвици и солуции” и воедно се бара од Советот на номинира 

три лица за учество на работилницата. 

     Од страна на членовите никој не се јави за учество на работилницата од причина 

што членовите на Советот сметаат дека не можат да земат учество само како слушатели 

без активно учество на истата. 

    Под точка разно збор зема Заменик претседателот на Советот, кој воедно ги извести 

членовите на Советот со содржината на поднесената претставка од страна на ДКСК 

против јавниот обвинител во ОЈО Гостивар г-дин Арсим Адеми, каде ДКСК известува 

за констатирани состојби за работата на јавниот обвинител со барање за надлежно 

постапување до Советот на јавните обвинители на РСМ за да испита работата на 

јавниот обвинител и непостапување на барањето на ДКСК, како и за неговата работа по 

предметот КО бр.700/19 оформен во ОЈО Гостивар. Истакна дека во Советот е оформен 

предметот заведен под РО бр. 11/22. Истакна дека се работи за кривични дело 

Злоупотреба на службена положба на стечаен управител и Фалсификување на исправа. 

Воедно ги извести членовите на Советот дека има испратено до ВЈО Гостивар 

информација да се проверат наводите и дека во добиениот одговор било кажано од 

страна на јавниот обвинител кој постапувал по овој кривичен предмет е постапено по 

поднесената кривична пријава од страна на Министерството за финансии на РСМ – 

Управа за финансиска полиција против обвинетото лице Филиповски Драган од 

Гостивар за кривичното дело Злоупотреба на службена положба и овластување од 

чл.353ст. 4 од КЗ ,и по приемот на кривичната пријава и превземените истражни 

дејствија од страна на јавниот обвинител врз основа на чл.39 ст.2т. 9 вв. чл.319 ст.1 од 

ЗКП, е поднесен обвинителен акт кој е процесуиран во кривичниот суд.  Укажа дека 

подносител на предметот е г-дин Нури Бајрами член на ДКСК. 

    Воедно побара мислење од Советот дали да ја извести ДКСК. 

   Од страна на членовите на Советот беше одлучено да се извршат консултации  и на 

наредната седница на Советот да се завземе став како да се постапи по оваа претставка 

поднесена од страна на ДКСК.   

              

   Откако никој не зема збор Претседателот на Советот ја заклучи четириесет и деветата 

седница на Советот. 

 

                       

 

                                  

 

       Zapisnikot go vodel    
       Asparuh Misajlovski 
        Генерален Секретар  

 
 
 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                                           Антонио Јолевски  


