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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. 02-141/4 
 Skopje,13.06.2022 godina 
 
Zapisnik od педесет и седма sednica na Sovetot na javnite obviniteli na 
Republika Северна Makedonija odr`ana na 13.06.2022 godina.  
 
Prisutni: 
г. Антонио Јолевски -Претседател на Советот 

г.Арбер Исаку – Заменик претседател на Советот 

г.Фаик Арслани - член 

г.Љубомир Јовески член 

г-ѓа Јасна Жежова член 

г.Љупчо Ивановски член 

г. Иџет Мемети 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 седмата  sednica na Sovetot. 
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

1. Усвојување на записникот од 56-та  седница на Советот 

2. Разгледување  на приговорите на оценувањето во ОЈО ГОКК – Скопје 

3. Разно. 

 

     Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ја отвори 57-та седница на 

Советот и воедно го предложи дневниот ред за оваа седница.  Вака предложениот 

дневен ред едногласно беше усвоен од страна на членовите на Советот. 

       

     Под точка еден од дневниот ред едногласно беше усвоен записникот од 56-та 

седница на Советот. 

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

Јолевски кажа дека од страна на јавните обвинители Маја Коневска и Милица 

Гаврилова биле поднесени приговори на оценувањето од страна на јавниот обвинител 

на ОЈО ГОКК-Скопје. Кажа дека материјалите биле поделени на членовите на Советот 

на разгледување и запознавање. Истакна дека двата јавни обвинители се позитивно 

оценети и не би имало никакво влијание при изборот на јавни обвинители во ОЈО 

ГОКК-Скопје, од причина што во Законот стои дека јавниот обвинител за да биде 

избран во јавно обвинителство треба да биде позитивно оценет. Кажа дека има месечни 

извештаи преку кои се следи работата на јавните обвинители. Смета дека нема потреба 

од преоценување и овие приговори ги оцени како неосновани. 

     Збор зема член на Советот која кажа дека ги разгледал приговорите и добиените 

оценки и смета дека добиените оценки се реални и истите се образложени од страна на 
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оценувачот. Кажа дека во приговорите постои субјективна компонента и дека е 

нормално да се има различни мислења за исти работи, но истакна дека најбитно е тоа 

што оценките се позитивни и неможе истите да влијаат негативно при изборот на јавни 

обвинители во ОЈО ГОКК-Скопје.  

   Член на Советот се согласи со предходните дискутанти и смета дека приговорите 

треба да бидат одбиени од причина што оценките се реални, дека истите се 

образложени од страна на оценувачот и дека констатациите на подносителите на 

приговорите не се издржани. 

    Член на Советот кажа дека ги има разгледано приговорите поднесени од страна на 

јавните обвинители и смета дека оценувачот најдобро ги познава јавните обвинители и 

начинот и постапувањето при работењето. Смета дека приговорите треба да бидат 

одбиени од причина што и двата јавни обвинители позитивно се оценети од страна на 

Јавниот обвинител на ОЈО ГОКК-Скопје, и смета дека истите се неосновани. 

    Член на Советот кажа дека во овој случај е подобрен начинот на оценување од страна 

на оценувачот, коментарите на оценувањето се подобрени, одговараат на предходно 

дадените оценки и бодови и смета дека приговорите треба да бидат одбиени како 

неосновани за двата јавни обвинители. 

    Откако никој не зема збор Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски го 

стави на гласање приговорот поднесен од страна на јавниот обвинител Маја Коневска. 

Едногласно од страна на членовите на Советот беше одбиен приговорот на оценка 

поднесен од страна на јавниот обвинител Маја Коневска. 

 Претседателот на  Советот г-дин Антонио Јолевски го стави на гласање и приговорот 

поднесен од страна на јавниот обвинител Милица Гаврилова.  Едногласно од страна на 

членовите на Советот беше одбиен приговорот на оценка поднесен од страна на јавниот 

обвинител Милица Гаврилова. 

   Под точка разно од дневниот ред од страна на Претседателот на Советот г-дин 

Антонио Јолевски до членовите на Советот се обрати со прашањето за закажување на 

термин за одржување на седница за избор на јавни обвинители.  

   Збор зема г-дин Иџет Мемети кој кажа дека во континуитет се соочуваме со состојба 

која не ни овозможува наша ефикасна работа по преставките, а причината сме ја 

разговарале неколку пати, а тоа е не можноста ЈОРСМ да ни одговара навремено за 

надзорите кои ние ги бараме. Затоа смета дека е добро денес под точка разно да се 

донесе одлука за објавување на оглас за избор на јавни обвинители во ЈОРСМ, затоа 

што една од причините е и недостаток на кадровски капацитети. По однос на изборите 

на јавни обвинители кажа ако се исполнети сите услови пред се мисли на оценувањето 

на јавните обвинители добро е на првата наредна седница  Советот да изврши избор. 

   Член на Советот истакна дека не е проблем истекувањето на мандатот за кои се 

избрани јавните обвинители како шефови на јавните обвинителства, и истакна дека тие 

и по истекот на мандатот ќе продолжат да ја изврпшуваат функцијата на која се 

избрани до спроведувањето на избори за јавни обвинители на основните јавни 

обвинителства. Предложи Советот да  изврши дополнителни консултации и тогаш да се 

донесе конечна одлука кога ќе се закаже седница за избор на јавни обвинители. 

         Член на Советот се согласи со предлогот на г-дин Иџет Мемети, Коле Штерјев и 

Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски да се одржи координативен 

состанок помеѓу членовите на Советот, да се дефинираат состојбите, а потоа да се оди 

со избор на јавни обвинители и доколку не бидат избрани шефови во некои јавни 

обвинителства да се оди со донесување на одлука за  вршител на должноста јавен 

обвинител на основно јавно обвинителство. 

     Јавниот обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовески кажа дека се чека  на донесување 

на  новиот Закон за работни односи каде по неговото изгласување ќе се знаат подобро 

состојбите по јавните обвинителства и потребите за избор на јавни обвинители.   

      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 на Министерството за правда на РСМ, а се однесува на препораките 

од Годишниот извештај на Народниот правобранител на РСМ, во врска со застарување 
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на предмети и што Советот презема по ова прашање.  Од страна на членовите на 

Советот беше одлучено Советот да даде одговор и пушти писмено известување до 

Министерството за правда на РСМ. 

 

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

Антонио Јолевски  беше предложено да се  донесена одлука за исплата на додатоци на 

плата за членовите на Советот за месец јуни 2022 година, во висина од 15%.  

 Предлогот на Претседателот на Советот едногласно беше усвоен од страна на 

членовите на Советот. 

  

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

додатоци на плата на членовите на Советот на јавните обвинители на РСМ, во 

висина од 15% на основната плата за месец Јуни 2022 година.  

 

    Под точка разно од дневниот ред г-дин Иџет Мемети даде предлог Советот на првата 

наредна седница да донесе одлука за објавување на оглас за избор на двајца јавни 

обвинители во ЈОРСМ. 

   Член на Советот истакна дека согласно систематизацијата на јавно обвинителски 

места во ЈОРСМ е 1+14, во моментот има пет празни места, предложи за наредната 

седница да се стави како точка на дневен ред разгледување на можноста и донесување 

на одлука за објавување на оглас за избор на јавни обвинители во ЈОРСМ.  

 

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

седница на Советот. 

            

 

                                       

 

       Zapisnikot go vodel    
       Asparuh Misajlovski 
        Генерален Секретар  

 

 

 

 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                         Антонио Јолевски 


