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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. 02-107/3 
 Skopje,06.04.2022 godina 
 
Zapisnik od педесет и прва sednica na Sovetot na javnite obviniteli na 
Republika Северна Makedonija odr`ana na 06.04.2022 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 

            
 
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 
педесет и првата  sednica na Sovetot.   
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

Dneven red 
1 Усвојување на записникот од 50-та  седница на Советот 

2 Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на Советот на 

јавните обвинители на Република Северна Македонија за 2021 година. 

3 Разно 

 

                             

       Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски  ја отвори педесет и првата 

 седница и воедно го  предложи ддневниот ред. Вака предложениот дневен ред 

едногласно беше усвоен од страна на членовите на Советот. 

 

      Под точка еден од дневниот ред од страна на членовите на Советот беше усвоен 

записникот од 50(педесетата) седница на Советот.  

      По точката два од дневниот ред   претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски 

им даде збор на изготвувачите на Годишниот извештај за работата на Советот за 2021 

година. 

    Збор зема член на Советот која кажа дека Годишниот извештај на Советот бил 

поделен на членовите на Советот со што можеле да имаат увид во истиот. Воедно во 

најкратки црти ги запозна членовите на Советот со првиот дел на содржината на 

извештајот каде кажа дека согласно чл.13 ст.1 од Законот за Советот, Годишниот 

извештај за работата на Советот се доставува до Собранието на РСМ и во најкратки 

црти ги запозна со содржината на извештајот. Како најбитно истакна дека Советот за 
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прв пат од конституирањето има сопствен буџет, така за прв пат на седниците на 

Советот биле разгледувани за прв пат предлог-проекциите на буџетот на Советот на 

јавните обвинители на РСМ. Воедно истакна дека во 2021 година биле спроведени 

постапки за избор на 12 (дванаесет) јавни обвинители, при што ги наведе јавните 

обвинителства каде биле избрани јавните обвинители. Воедно кажа дека во 

извештајната година, Советот спровел постапки и  донел Правилник за начинот на 

спроведување на постапка за утврдување на одговорност на јавен обвинител за 

дисциплинска повреда, и бил донесен Етичкиот кодекс на јавните обвинители во РСМ. 

Воедно ги запозна членовите на Советот со бројот на одржани седници во извештајната 

година на кој било најчесто одлучувано за избор и разрешување на јавните обвинители 

но биле разгледувани и други актуелни настани и активности во јавнообвинителската 

организација како што се разгледување на Годишните извештаи за работата на јавнбите 

обвинителства, распоредите за работа, предлог проекциите на буџетот на Советот на 

јавните обвинители на РСМ и други настани и проблеми во јавнообвинителската 

организација. Воедно кажа дека Советот во 2021 година, имал објавено вкупно три 

огласи за избор на јавни обвинители, на кои се пријавиле педесет кандидати и при тоа 

биле избрани вкупни дванаесет јавни обвинители.  Исто така беше кажано  колку треба 

да изнесува бројот на јавни обвинители во јавните обвинителтсва во РСМ, согласно 

систематизацијата и дека таа бројка е 244 јавни обвинители без ОЈО ГОКК каде се 

систематизирани осумнаесет јавнообвинителски места. Кажа дека во извештајната 

година функцијата јавен обвинител ја извршувале вкупно 185 јавни обвинители или 59 

јавни обвинители помалку. Потенцираше дека во 2021 година на седум јавни 

обвинители им бил утврден престанок на функцијата јавен обвинител и дека биле 

наведени основите за нивниот престанок, и на  колку јавни обвинители им мирува 

функцијата јавен обвинител и по кој основ. Воедно кажа дека во извештајната година 

биле водени второстепени дисциплински постапки  по четири жалби против одлука на 

Дисциплинската комисија во ЈОРСМ. Воедно беше кажано дека во извештајот се 

наведени бројот на јавнообвинителските места кои треба да бидат согласно 

систематизацијата во јавните обвинителства, бројот на избрани јавни обвинители и 

бројот на испразнетите јавнообвинителски места. Беше потенциран проблемот на 

непополнети јавнообвинителски места, што години наназад се истакнува како најголем 

проблем во работата на јавните обвинителства и главна причина за неажурното 

постапување на јавните обвинителства што создава простор за незадоволство кај 

странките, и поради тоа е и зголемен бројот на поднесени претставки. 

     За вториот дел на извештајот збор зема член на Советот кoj кажа дека е опфатена 

проблематиката со предметното постапување на Советот предвидено во чл.9 ст.1 

алинеа 7 од Законот за СЈОРСМ. Истакна дека во општиот дел е прикажана законската 

надлежност на Советот визави одредбите од Законот за јавното обвинителство коj што 

го дефинираат начинот на работењето и постапувањето на Советот. Воедно ги запозна 

членовите на Советот со бројката на  поднесени  претставки прикажани во бројки и по 

однос на подносителите на истите, како и по бројот на претставки поднесени по 

подрачјата на Вишите јавни обвинителства, и Основните јавни обвинителства. Во 

однос на претставките исто така беше кажано дека во однос на 2020 година има 

минимално зголемување. Воедно членовите на Советот беа запознаени со делот на 

поглавјето соработка на Советот со други државни органи и меѓународна соработка, 

каде се  наведени податоци во поглед на тие активности. Во поглед на кадровската, 

материјалната состојба истакна дека од 01.01.2021 година Советот има сопствен буџет 

каде се наведени средствата со кои располага Советот, но смета дека овие средства 

доделени на Советот се недоволни за исполнување на својата надлежност и функција 

на начин како што треба да ја остварува. Воедно  нагласи дека треба да има измени во 

Законот за СЈОРСМ како и во Законот за Јавното обвинителство, како Советот би имал 

посамостојна улога во постапувањето по претставките, и да не преставува посредник 

помеѓу Вишите јавни обвинителства и ЈОРСМ. 



3 

 

        Откако се заврши со излагањето на Годишниот извештај од страна на 

изготвувачите на истиот, Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски отвори 

дискусија по оваа точка од дневниот ред. 

       Збор зема член на Советот која кажа дека извештајот е стандардно добро изготвен  

и дека дава објективен приказ за работата на Советот, каде се дадени податоци за 

статусната и организациската поставеност на Советот, како и други податоци кои се 

поврзани со јавнообвинителската фела и условите за работа. Воедно укажа на 

забелешка во делот на предметното постапување по претставките, каде било 

договорено да се даваат дополнителни податоци и тоа колку од поднесените претставки 

биле основани и Јавниот обвинител на РСМ бил известен за евентуалните пропусти за 

понатамошно надлежно постапување. Смета дека  нема податок за бројот на претставки 

за кои проверките и надзорот бил завршен во тековната година и странките биле 

известени за утврдените состојби.  

     Член на Советот кажа дека извештајот е сеопфатен, по однос на забелешката 

искажана од страна на член на Советот кажа дека со истата се сложува и дека минатата 

години било кажано дека по однос на претставките ќе се даваат подетални 

информации, со цел да биде појасно колку претставки се сработени од страна на 

членовите на Советот. Воедно даде мала забелешка на страна 6 од извештајот и смета 

дека зборот “избрани јавни обвинители” треба да се замени со зборот “ja извршуваат 

функција  јавен обвинител”. Воедно кажа дека ќе гласа за усвојување на Годишниот 

извештај. 

     Г-дин Иџет Мемети се задржа на две работи по однос на извештајот. Прво смета 

дека во уводниот дел на извештајот се цитираат законски одредби, смета дека  нема 

потреба од такво нешто. Второ смета дека извештајот треба да содржи согледувања на  

Советот по однос на проблемите кои се уочуваат при разгледување на извештаите од 

сите јавни обвинителства и за нив да предлага решенија како да се развие или надгради 

јавнообвинителската функција во РСМ, како и оценка за следење на вршењето на 

јавнообвинителската функција. Овие работи не случајно и се надлежност на Советот на 

јавните обвинители на РСМ.  Истовремено предложи  наредниот извештај на Советот  

да биде зајакнат во овие два сегмента. Во однос на финансиското работење на Советот, 

кажа дека е добро тоа што Советот има сопствен буџет и може самостојно да одлучува 

во однос на финансиското работење. 

       Член на Советот кажа дека треба да се има во предвид да формата и содржината на 

Годишните извештаи треба да се движат во рамките на одредбите на Законот за 

СЈОРСМ. Воедно се согласи со искажаните забелешки од страна на говорниците. 

        Г-дин Иџет Мемети кажа дека законот за Советот во чл.9 изричито нормира дека 

Советот поднесува извештај без да навлегува во каква содржина тоа подразбира дека 

извештајот треба да опфати работи кои се негова надлежност, а конкретно опишани во 

чл.9 од законот за Советот. Содржината за кои член на Советот зборува не е законска 

материја и не би требало да биде, тоа Советот го има уредено во Деловникот за работа 

и тоа поточно во чл.41 од истиот кој апсолутно го опфаќа и сегментот кој  е многу 

битен , а тоа е следењето на развитокот на јавнообвинителската функција.  

     Член на Советот зема збор во делот на извештајот кој се однесува на одлуките по 

однос на оценувањето на јавните обвинители, дека било кажано во смисла дека се 

разгледувале само оценките на оние јавни обвинители кои биле јавени на огласите за 

избор на јавни обвинители, а за работата на јавните обвинители, Советот се запознава 

преку месечните извештаи што јавните обвинителства ги доставуваат до Советот.  

       Г-дин Иџет Мемети истака дека Годишниот извештај е документ кој отсликува тоа 

што е сработено, смета дека треба да се изнајде модул и начин за тоа за давање јасна 

слика која реално ќе ја отсликува јавнообвинителската работа со сите недостатоци и 

позитивни наоди со цел Собранието на РСМ, да има  јасна слика за работата на јавните 

обвинителства во РСМ. 

       Член на Советот во целост се согласи со искажаните забелешки од страна на 

членовите на Советот, смета дека во иднина истите треба да се ефектуираат односно да 

се направат некакви измени во наредниот извештај, посебно во однос на основаните 
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претставки каде секој член се соочил со тоа каде сметал дека претставката е основана и 

било известено јавното обвинителство на РСМ за тоа и смета дека и тие претставки да 

влезат во извештајот, но предложи овие податоци бидат водени од страна на 

администрацијата која претставките ги запишува во уписник за претставки. 

        Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски во однос на претставките 

предложи да секој член кога ќе прими претставка да побара од писарницата да се води 

посебна тетратка по која ќе може да се разграничи кои се основани, а кои не. Воедно 

даде неколку забелешки во делот статус и надлежност на Советот, како и неколку 

забелешки на станиците 3,5,6 и 10 од извештајот, кои се однесува на техничка 

терминологија. 

         Член на Советот кажа дека како член на Советот кој доаѓа од редот на јавните 

обвинители од ЈОРСМ, кажа дека странките знаат да поднесуваат поплаки со иста 

содржина и до ЈОРСМ и до СЈОРСМ, каде за тоа ЈОРСМ може да даде одговор до 

странака, а за тоа Советот да нема никаква информација или известување. 

        Откако никој не зема збор се стави на гласање Годишниот извештај за работата на 

Советот за 2021 година. 

        

         Заклучок: Советот едногласно го изгласа и усвои Годишниот извештај за 

работата на Советот за 2021 година. 

 

      Под точка разно од дневниот ред член на Советот во кратки црти хронолошки ги 

запозна членовите на Советот со содржината на предметот заведен во Советот под РО 

бр.47/22 од 17.03.2022 година. Воедно истакна дека не се работи за известување туку за 

претставка поднесено од страна на МВР – Биро за јавна безбедност. Воедно кажа дека 

станува збор за пет јавнообвинителски одлуки и една судска одлукакако за кои СВР 

Тетово трврди дека не се известени за исходот на постапките. Воедно укажа на 

податокот  дека јавните обвинители кои постапувале по овие кривични пријави за кои 

се поднесени претставки веќе не ја извршуваат функцијата јавен обвинител, бидејќи се 

заминати во пензија. Откако ги запозна членовите на Советот со содржината на 

предметите кажа дека нема постапено по овие претставки и смета дека Советот треба 

да завземе став во врска со овие предмети. Воедно предложи за овој предмет да се 

извести Јавниот обвинител на РСМ, за евентуално понатамошмо надлежно 

постапување по овие предмети.  

      Збор зема г-дин Иџет Мемети кажа дека е запознаен со известувањето и смета дека 

не станува збор за претставка по која Советот треба да постапи. Воедно ја наведе и 

причината и кажа дека петте јавни обвинители кои ги донеле одлуките, веќе не ја 

извршуваат јавнообвинителската функсија. Смета дека МВР со ова известување 

искажува  загриженсот за појава конкретно за Тетово, која Советот треба да ја прими 

сериозно и така да постапи. Од тоа што е напишано произлегува дека МВР и 

обвинителството немаат добра комуникација, што лично смета дека е лоша појава. 

Смета дека Советот треба да го извести Јавниот обвинител на РСМ на понатамошно 

постапување и заедно со Министерот за внатрешни работи да се расчистат настанатите 

проблеми кои се случуваат не само во Тетото, туку насекаде на територијата на РСМ.  

       Член на Советот смета дека две работи треба да се расчистат и за кои се жали и 

СВР Тетово. Кажа дека поголем број на пријави за кривични дела кои се 

јавнообвинителски одлуки биле отфрлени и тоа во 2010 година, а дури сега тие 

реагираат за тоа. Како второ наведе дека СВР Тетово, воопшто небило известено за 

исходот и смета дека и тоа не е основано, но во документацијата стоело дека јавните 

обвинители го имаат известено СВР Тетово.  

         Член на Советот смета дека јавните обвинители кои работеле немале никакви 

пропусти од причина што тие донела јавнообвинителски одлуки биле ставени доставни 

наредби дека треба да биде известено МВР, и доколку имало некаков административен 

пропуст во постапката, смета дека МВР можело да се обрати до обвинителството. 

        Член на Советот се согласи со искажаното од страна на колегите во конктретниот 

предмет, и смета дека да не се води како претставка, туку како информација за некоја 
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си настаната состојба. Предложи предметот да се достави до Јавниот обвинител на 

РСМ за да превземе понатамошни мерки по овој предмет. 

 

    Заклучок: Од страна на членовите на Советот беше одлучено предметот да се 

достави до Јавниот обвинител на РСМ за понатамошно запознавање и 

постапување  и превземање на понатамошни мерки по однос на соработката 

помеѓу ЈОРСМ и МВР. 

           

   Откако никој не зема збор, Претседателот на Советот ја заклучи 51 (педесет и првата) 

седница на Советот. 

  

         
 
Zapisnikot go vodel    
Asparuh Misajlovski 

 Генерален Секретар  

 
 
 
 
 
 
 

СOVET NA JAVNITE OBVINITELИ NA             

REPUBLIKA СЕВЕРНА MAKEDONIJA                                                 

PRETSEDATEL 
                          Антонио Јолевски 

  


