
1 

 

 
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. 02-142/4 
 Skopje,29.06.2022 godina 
 
Zapisnik od педесет и осма sednica na Sovetot na javnite obviniteli na 
Republika Северна Makedonija odr`ana na 29.06.2022 godina.  
 
Prisutni: 
г. Антонио Јолевски -Претседател на Советот 

г.Арбер Исаку – Заменик претседател на Советот 

г.Фаик Арслани – член 

г.Влатко Георгиевски член  

г.Љубомир Јовески член 

г-ѓа Јасна Жежова член 

г.Љупчо Ивановски член 

г. Иџет Мемети член 

г-ѓа Фиданкка 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 осмата  sednica na Sovetot. 
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

1. Усвојување на записникот од 57-та  седница на Советот 

2. Донесување на одлука за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно 

обвинителство Битола 

3. Донесување на одлука за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно 

обвинителство Штип 

4. Донесување на одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно 

обвинителство Гостивар. 

5. Донесување на одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно 

обвинителство Дебар. 

6. Донесување на одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно 

обвинителство Куманово 

7. Донесување на одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно 

обвинителство Кочани. 

8. Донесување на одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно 

обвинителство Кичево 

9. Донесување на одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно 

обвинителство Охрид. 

10. Донесување на одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно 

обвинителство Прилеп. 
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11. Донесување на одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно 

обвинителство Радовиш 

12. Донесување на одлука за избор на четири јавни обвинители во Основното јавно 

обвинител за гонење на организиран криминал и корупција –Скопје 

13. Разгледување на можноста за донесување на одлука за објавување на оглас за 

избор на јавни обвинители во Јавното обвинителство на Република Северна 

Македонија 

14. Донесување на одлука за престанок на функцијата јавен обвинител поради 

исполнување на услови за старосна пензија. 

15. Разно. 

 

     Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ја отвори 58-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 57-та 

седница на Советот. 

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

Јолевски ги извести членовите на Советот дека во однос на точките 2 до 12 од дневниот 

ред постојат процесни пречки, дека до Советот не се доставени сите одлуки за 

оценување на јавните обвинители јавени на огласите за избор на јавни обвинители и 

дека без оценките Советот не би можел да изврши избор на јавни обвинители. Воедно 

кажа дека во едно јавно обвинителство на јавниот обвинител сеуште не му е истечен 

мандатот и дека во постапка е измена и дополнување на Законот за работните односи. 

Од таа причина смета дека поради тоа што се работи за избор на јавни обвинители во 

повеќе јавни обвинителства да не се избрзува и предлага овие точки бидат симнати од 

дневниот ред односно да бидат одложени за следна седница на Советот кога до Советот 

ќе бидат доставени оценките за сите пријавени кандидати за избор на јавни обвинители. 

Воедно отвори дискусија по овие точки од дневниот ред. 

     Збор зема  г-дин Иџет Мемети кажа дека  доколку не е завршена постапката, сметам  

дека овие точки треба да бидат одложени за наредна седница на Советот.   

     Збор зема член на Советот кој истакна доколку процесните постапки не се 

исполнети и дека има ситуација кога има измена на Законот за работни односи смета 

дека треба да се чека на разрешување на целата состојба во врска со Законот и воедно 

прифати овие точки од дневниот ред бидат симнати за наредна седница на Советот. 

      Јавниот обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовески го прифати предлогот на 

Претседателот на Советот за одлагање на погоре наведените точки од дневниот ред за 

една од наредните седници на Советот, со оглед дека постојат две правни пречки за 

постапување. Кажа дека некои  јавни обвинители кои се имаат јавено на огласот сеуште 

не се оценети и другата пречка е во делот на исчекувањето на донесувањето на 

измените на Законот за работни односи. 

       Откако никој не зема збор Претседателот на Советот го стави на гласање предлогот 

точките 2 до 12 од дневниот ред бидат одложени за некоја од наредните седници на 

Советот, кога ќе бидат исполнети условите за избор на јавни обвинители. 

       Предлогот на Претседателот на Советот едногласно беше усвоен од страна на 

членовите на Советот. 

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

дин Антонио Јолевски кажа дека по оваа точка од дневниот ред било дискутирано на 

претходната седница на Советот по што отвори дискусија по оваа точка од дневниот 

ред. 

      Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека на минатата седница 

биле разгледувани состојбите на јавните обвинители во ЈОРСМ, и кажа дека на сите им 

се познати состојбите во сите јавни обвинителства во РСМ. Потенцира дека бројот на 

јавни обвинители не е доволен посебно во ЈОРСМ од причина што повеќе јавни 

обвинители ќе заминат во пензија, дека систематизирани се четиринаесет јавно 



3 

 

обвинителски места и дека во моментот работат со десет јавни обвинители и од тие 

причини предлага Советот да донесе одлука за објавување на оглас за избор на двајца 

јавни обвинители во ЈОРСМ.  

    Член на Советот истакна дека несомнена е потребата од јавни обвинители во сите 

јавни обвинителства во РСМ, и дека овие места треба да бидат пополнети. Но смета 

дека има поургентни јавни обвинителства кои треба да се пополнат со јавно 

обвинителски кадар, како што се ОЈО Крива Паланка, ОЈО Свети Николе, ОЈО 

Делчево, ОЈО Ресен итн. Потенцира дека не е против донесување на одлука за 

објавување на оглас за избор на двајца јавни обвинители во ЈОРСМ, но предложи да се 

спроведе акција преку ЈОРСМ, Министерството за правда на РСМ, а се со цел да се 

пребродат настанатите ситуации со недостаток на јавно обвинителски кадар. Воедно се 

сложи со предлогот за донесување на одлука за објавување на оглас за избор на двајца 

јавни обвинители во ЈОРСМ. 

    Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека од есен се очекува дека 

29 слушатели на АСЈО ќе се стекнат со диплома за завршена Академија за судии и 

јавни обвинигтели и ќе бидат на располагање за избор на јавни обвинители. 

     Г-дин Иџет Мемети истакна дека проблемот од недостаток од јавно обвинителски 

кадар по Основните јавни обвинителства треба да се надмине со овластување или пак 

упатување на јавни обвинители.   

    Јавниот обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовески кажа дека таква можност постои, 

но ресурсите се ограничени и дека многу ќе зависи од предлогот Законот за измена на 

законот за работни односи каде ќе се добие права слика за состојбите по јавните 

обвинителства и дека истите ќе се подобрат кога 29 слушатели на АСЈО ќе се стекнат 

со диплома за завршена АСЈО и ќе бидат на располагање за избор на јавни обвинители.  

 

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

на оглас за избор на двајца јавни обвинители во Јавното обвинителство на 

Република Северна Македонија. 

 

   Под точката четиринаесет од дневниот ред Претседателот на Советот ги извести 

членовите на Советот дека  јавниот обвинител во ВЈО Битола г-ѓа Зора Сотирова на 

30.06.2022 година ги исполнува условите за старосна пензија со навршување на 67 

години возраст и поради тоа Советот треба да донесе одлиука и решение за престанок 

на функцијата јавен обвинител поради исполнување на услови за старосна пензија. 

 

   Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ донесе одлука и решение за 

престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнуавње на услови з 

астаросна пензија со наполнуавње на 67 години возраст за јавниот обвинител во 

ВЈО Битола г-ѓа Зора Сотирова. 

       
    Под точка разно од дневниот ред никој не зема збор по што Претседателот на 

Советот ја заклучи педесет и осмата седница на Советот. 

            

                                       

 

       Zapisnikot go vodel    
       Asparuh Misajlovski 
        Генерален Секретар  

  

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Антонио Јолевски 


