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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. 02-125/3 
 Skopje,12.05.2022 godina 
 
Zapisnik od педесет и четврта sednica na Sovetot na javnite obviniteli na 
Republika Северна Makedonija odr`ana na 12.05.2022 godina.  
 
Prisutni: 
г. Антонио Јолевски -Претседател на Советот 

г.Арбер Исаку – Заменик претседател 

г-дин Влатко Георгиевски член 

г-ѓа Јасна Жежова член 

г.Фаик Арслани 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 
педесет и четврта  sednica na Sovetot. 
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

1. Усвојување на записникот од 53-та  седница на Советот 

2. Разгледување и оценување на Годишните извештаи за работата на јавните 

обвинителства од подрачјето на ВЈО Гостивар 

3. Разно 

 

     Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ја отвори 54-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 53-та 

седница на Советот. 

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

му даде збор на Вишиот јавен оббвинител на ВЈО Гостивар г-дин  Ислам Абази.  

     Вишиот јавен обвинител на ВЈО Гостивар, г-дин Ислам Абази во своето излагање ги 

запозна членовите на Советот со содржината на Годишниот извештај на јавните 

обвинителства од подрачјето на ВЈО Гостивар, и тоа со извештаите на ОЈО Гостивар, 

ОЈО Тетово, ОЈО Кичево и ОЈО Дебар како и со Годишниот извештај на ВЈО Гостивар 

за 2021 година, кој Годишен извештај предходно бил доставен до Советот на јавните 

обвинители на РСМ, како и на секој член од Советот на запознавање и разгледување.  

    Откако ЈО на ВЈО Гостивар г-дин Ислам Абази заврши со излагањето на годишните 

извештаи за јавните обвинителства од подрачјето на ВЈО Гостивар, Претседателот на 
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Советот г-дин Антонио Јолевски му се заблагодари за опсежното излагање на 

годишниот извештај и воедно отвори дискусија по оваа точка од дненвниот ред. 

     Збор зема г-дин Арбер Исаку кој е координатор во Советот за подрачјето на ВЈО 

Гостивар и воедно истакна дека основните јавни обвинителства од подрачјето на ВЈО 

Гостивар во 2021 година, успешно се имаат справено со приливот на предмети и покрај 

недостатокот на јавни обвинители по основните јавни обвинителства, воедно и 

напомена дека тоа не е во надлежност на Советот, туку зависи од АСЈО. Воедно 

постави две прашање и тоа за подносителите на кривични пријави каде забележа дека 

се појавува голема разлика кај ОЈО Кичево  за 2020 и 2021 година, каде што има 

значително намалување, и второ постави прашање за зголемениот број на нерешени 

кривични пријави во ОЈО Кичево, што кажа дека процентуално таа бројка изнесува 

40,23% и побара објаснување од страна на ЈО на ВЈО Госстивар за ваквата состојба. 

Воедно укажа на податокот дека согласно предвидените систематизации за јавни 

обвинителства од подрачјето на ВЈО Гостивар недостасуваат вкупно 14 јавни 

обвинители и смета дека и тоа влијае за состојбите со кои се соочуваат јавните 

обвинителства од ова апелационо подрачје. 

      ЈО на ВЈО Гостивар г-дин Ислам Абази даде образложување во однос на 

поставените прашања од страна на г-дин Арбер Исаку, и по однос на првото прашање 

одговори дека станува збор дека се префрлени предмети од ОЈО Гостивар во ОЈО 

Кичево поради проширената надлежност на ова основно јавно обвинителство, а и 

поради зголемениот број на кривични пријави кои биле поднесени за време на 

изборите. Во поглед на нерешените кривични пријави и процентот од 40,23%, истакна 

дека станува збор за процент искажан за сите јавни обвинителства од ова подрачје. 

     Член на Советот смета дека Годишниот извештај за работа на основните јавни 

обвинителства од подрачјето на ВЈО Гостивар за 2021 година  претставува сеопфатен и 

сублимиран извештај кој ја покажува целокупната работа на овие јавни обвинителства. 

Во однос на состојбата со недостатокот на јавни обвинители кажа дека е општо позната 

и алармантна. Напомена дека во ОЈО Кичево од предвидени 5 јавни обвинители, има 

само два јавни обвинители и дека секој јавен обвинител во 2021 година имал за работа 

предмети за 795 лица. Укажа дека слична е состојбата и во ОЈО Тетово, каде од 

предвидените 10 јавни обвинители, работеле само тројца, а во моментот има само 

двајца јавни обвинители, по што може да се констатира дека јавните обвинители се 

судруваат со преголем обем на работа, но пак во исто време го имаат и предизвикот да 

постигнат повеќе особено што во догледно време ќе добијат помош во кадарот кој ќе 

произлезе од завршените кандидати од АСЈО.  Кажа дека го радува податокот што 

јавните обвинители од вкупниот процент на издадени наредби за прибирање на 

потребни избвестувања, јавните обвинители самите ги презеле, наместо да губат време 

и да ги добиваат од други органи или преку МВР. За крај апелираше на јавните 

обвинители од ОЈО Кичево, почесто да ги разгледуваат предметите, а се со цел да се 

превземат поажурни дејствија за да се намали процентот на застареност на кривичните 

предмети. По однос на роковите каде стои дека некои кривични пријави не се решени 

во рок од три месеци, предложи јавните обвинителства да го известуваат подносителот 

и повисокото јавно обвинителство и соодветно на тоа да се превземаат соодветни 

мерки и дејствија за зголемување на ажурноста.  

      ЈО на ВЈО Гостивар г-дин Ислам Абази кажа дека се одржувале колегиуми со 

колегите каде што им било укажано како да се постапува за да нема застареност на 

предмети.  

     Член на Советот кажа дека од самата презентација на Годишниот извештај се добива 

јасна слика за состојбите во основните јавни обвинителства од подрачјето на ВЈО 

Гостивар, и воедно од кои причини многу пријави останале нерешени, од кои причини 

има намалување на нерешени пријави како во ОЈО Гостивар, а пак зголемување на 

истите во ОЈО Кичево, и како загрижувачки фактор смета дека е бројот на нерешени 

пријави искажани во проценти таа бројка изнесува околу 40%. Укажа на податокот дека 

е голема бројката на нерешени пријави кај јавниот обвинител, но со поголем напор на 

јавните обвинители и со приливот на нов кадар на јавни обвинители смета дека ќе има 
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подобрување на состојбите. Исто така укажа не неколку констатации од извештајот и 

тоа на намалување на бројката на нерешени истраги, големиот број на спогодби во кое 

предњачи ОЈО Тетово, и изрекување на законски казни што е позитивна тенденција. 

Воедно укажа на цифрата на нанесување на имотна штета каде нема ниту пак една 

конфискација, што е општа констатација за сите подрачја на Вишите јавни 

обвинителства и смета дека овој институт конечно треба да заживее. Исто така укажа 

на мала нелогичност во поглед на вкупниот број на жалби  поради одлуката за казната и 

смета дека станува збор за техничка грешка. Воедно постави прашање во однос на 

уважените жалби на решението за отфрлање и запраша дали станува збор за 

изготвување на неквалитетни решенија. Исто така постави прашање зошто не се 

реагира со иницијативи за БЗЗ за одлуките донесени од страна на судовите. 

    ЈО на ВЈО Гостивар г-дин Ислам Абази даде образложение во однос на жалбите дека 

биле пресметувани и од предходните години.  Во однос на жалбите беше кажано дека 

се однесува и на обемот на работа и тука се прават грешките од страна на јавните 

обвинители,и дека не се работи за нестручност. По однос на конфискацијата истакна 

дека обвинителствата и не се надлежни за многу кривични дела за кои е предвидена 

конфискацијата и дека за таквите дела претежно е надлежно ОЈО ГОКК. Во однос на 

користењето на БЗЗ кажа дека се користи кога постојат услови за тоа.  

    Член на Советот постави прашање во однос на трендот кој е карактеристичен за сите 

апелациони подрачја, а тоа е  намалување на примени предмети, а наспроти на тоа 

зголемен е бројот на нерешени предмети што смета дека е загрижувачка појава и треба 

сериозно да се поработи на причините зошто тоа е така. Смета дека не е само до 

екипираноста на јавните обвинители, смета дека има и други причини за ваквата 

состојба. Воедно укажа на податокот на недоволниот број на поднесени жалби од 

страна на јавните обвинители во насока на коригирање на судската казнена политика. 

Генерално позитивно го оцени годишниот извештај за работата на јавните 

обвинителства од подрачјето на ВЈО Гостивар за 2021 година. 

    ЈО на ВЈО Гостивар г-дин Ислам Абази кажа дека ваквата појава највпечатлива е во 

ОЈО Гостивар каде се вклучени и нерешени предмети од предходните години. Во однос 

на жалбите одговори дека јавните обвинители поднесуваат жалби, но истите се 

одбиваат од страна на судот. Воедно кажа дека лично им укажал на јавните обвинители  

да се жалат на одлуките на судот.  

   Член на Советот кажа дека не е тенденција само опаѓањето на пријавени лица 

паралелно со растот на бројката на нерешени предмети. Кажа дека и покрај 

намалувањето на бројката на откривање значи дека влијае бројката на стари предмети 

или пак како да не се откриваат доволно кривичните дела. Воедно укажа и на 

заведувањето на предметите од РО во КО, и воедно смета дека тука се крие сериозен 

криминал во тие предмети и смета дека ова е работење на своја штета и инертност на 

јавните обвинители.  

     ЈО на ВЈО Гостивар г-дин Ислам Абази кажа дека ваквото упатство е повлечено. 

     Член на Советот истакна дека Годишниот извештај е сеопфатен и дава јасна слика за 

работата на основните јавни обвинителства од подрачјето на ВЈО Гостивар. Воедно се 

осврна на бројката на решени и нерешени пријави, но кажа дека треба да се нагласи 

дека не е голема бројката на застарени предмети. Смета дека добра е бројката на 

склучени спогодби  и користењето на членот 43 од ЗКП. Во поглед на бројката од 40% 

на нерешени предмети смета дека истите не се од субјективни причини. 

    Г-дин Иџет Мемети е со мислење дека добро би било Советот кога ги разгледува 

Годишните извештаи во записникот на Советот да се утврдуваат и насоки за 

надминување на констатираните проблеми со кои се соочуваат Вишите јавни 

обвинителства за годината за која даваат извештај, како за клучни согледувања на 

Советот.  Смета дека само на тој начин извештаите би имале смисол и би можеле да 

добијат на ефект. Укажа дека е добро што со денешните дискусии било начнато 

прашањето и на квалитетот на работењето на јавните обвинители, а не само на бројките 

и процентите. Воедно кажа дека доколку се прави споредба со извештаите на ВЈО 

Битола и ВЈО Гостивар, извештајот на ВЈО Гостивар е доста поквалитетен изготвен и 
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во поглед на работењето смета дека скоро воопшто и да нема проблеми, за разлика од 

извештајот на ВЈО Битола каде се соочувало со нестучно работење  на јавните 

обвинители. Воедно Годишниот извештај на ВЈО Гостивар за 2021 година го оцени 

позитивно и кажа дека ќе гласа за истиот. 

    Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека не е можно да се носат 

заклучоци, кажа дека на седница можат да се дадат одредени насоки за подобрување на 

состојбите во јавните обвинителства. 

    Член на Советот смета дека Годишниот извештај ги содржи сите потребни елементи 

што треба да содржи еден извештај и објективно ја одразува состојбата во јавните 

обвинителства од подрачјето на ВЈО Гостивар. Воедно кажа дека воочливо е дека нема 

постапки за конфискација и смета дека треба повеќе да се има ангажман на тоа поле од 

страна на јавните обвинители, и дека постои општ тренд на намалување на бројот на 

пријави, а од друга страна зголемување на бројот на нерешени предмети, за што какко 

што кажа випшиот јавен обвинител дал образложение за кадровската состојба во 

основните јавни обвинителства, но смета дека сепак треба повеќе да се зголеми 

ажурноста на јавните обвинители.  Воедно Годишниот извештај го оцени позитивно и 

кажа дека ќе гласа за истиот.  

    Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски смета дека треба да се смени 

методологијата на прикажувањето на податоци. Воедно се осврна на иницијативите на 

јавниот обвинител за заведување на предметите во уписникот “КО” и смета дека треба 

да се смени теркот при заведувањето од РО во КО. Се осврна и на процентот на 

укинати решенија, смета дека јавните обвинители не ги расчистуваат предметите до 

крај пред да донесат конечна одлука. Во однос на истрагите бројот е мал но кажа дека 

во 90 % биле во скратена постапка. Многу малку биле откриени сторителите од 

предметите од КОН уписникот.  

     Член на Советот кажа дека ЈО на ВЈО Битола дал и усмени анализи кои не се 

напишани во извештајот, со што било објаснето зошто се такви состојбите. Смета дека 

во иднина покрај бројките да се даде и анализа и за состојбите во јавните 

обвинителства и тоа да биде составен дел на Годишниот извештај. 

     Член на Советот се осврна на решенијата за отфрлање во ОЈО Тетово и укажа дека 

вишите јавни обвинители треба да внимаваат во жалбената постапка,  со цел за 

подобрување на состојбите.        

      Отткако никој не се јави за дискусија ЈО на ВЈО Гостивар г-дин Ислам Абази ја 

напушти седницата, по што членовите на Советот гласаа за усвојување на Годишниот 

извештај на ВЈО Гостивар и на Основните јавни обвинителства од подрачјето на ВЈО 

Гостивар. 

 

    Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ  согласно член 9 алинеа 13 од 

Законот за Советот, ги разгледа и позитивно ги оцени Годишните извештаи на 

ВЈО Гостивар,  ОЈО Гостивар, ОЈО Тетово,  ОЈО Кичево и ОЈО Дебар, за 2021 

година. 

 

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

Јолевски ги запозна членовите на Советот дека поради престанокот на мандатот на 

членот на Советот г-дин Ангел Солев кој воедно бил и член на Комисијата за ревизија 

за одржување испити кои се полагаат  во АСЈО и воедно предложи за член на 

Комисијата биде г-дин Влатко Георгиевски. 

       

      Предлогот беше едногласно прифатен од страна на членовите на Советот.  
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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 до 

Советот од страна Дражавниот правобранител на РСМ.  

       

     

    Откако никој не зема збор Претседателот на Советот ја заклучи педесет и четвртата 

седница на Советот. 

                                                  

 

 

 

 

 

       Zapisnikot go vodel    
       Asparuh Misajlovski 
        Генерален Секретар  

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                         Антонио Јолевски 
  


