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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 

 
Бr. 02-147/8 
Skopje, 01.07.2022 godina 
 
Zapisnik od педесет и деветта sednica na Sovetot na javnite obviniteli na 
Republika Северна Makedonija odr`ana na 01.07.2022 godina.  
 
Prisutni: 
г-дин Антонио Јолевски -Претседател на Советот 

г-дин Арбер Исаку – Заменик претседател 

г-дин Влатко Георгиевски член 

г-ѓа Јасна Жежова член 

г-Иџет Мемети член 

г-ѓа Фиданка Рајевска член 

г-дин Љубомир Јовески член 

г-дин Фаик Арслани 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 деветта  sednica na Sovetot. 
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

1. Усвојување на записникот од 58-та  седница на Советот 

2. Донесување на одлука за престанок на функција јавен обвинител поради 

исполнување на услови за старосна пензија за јавните обвинители: Елизабета 

Ристеска-ВЈО Скопје, Сулејман Алијевски-ОЈО Битола, Снежана Зафировска-

ОЈО Кочани, Елица Илиевска-ОЈО Скопје, Гордана Смаќоска-ОЈО ГОКК, 

Жулиета Карова Бошевска-ОЈО Битола, Милка Спиркоска-ОЈО Прилеп, Имран 

Османи-ОЈО Скопје и Јован Илиевски-ЈОРСМ. 

3. Донесување на одлука за назначување на вршител на должност јавен обвинител 

на Основното јавно обвинителство Прилеп и вршител на должност јавен 

обвинител на Вишото јавно обвинителство Битола.  

4. Разно 

 

     Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ја отвори 59-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 58-та 

седница на Советот. 

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

Јолевски кажа дека Советот треба да донесе одлуки и решенија за престанок на 

функција јавен обвинител поради исполнување на услови за старосна пензија за јавните 

обвинители: Мери Тромбева-ВЈО Битола, Елизабета Ристеска-ВЈО Скопје, Сулејман 
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Алијевски-ОЈО Битола, Снежана Зафировска-ОЈО Кочани, Елица Илиевска-ОЈО 

Скопје, Гордана Смаќоска-ОЈО ГОКК, Жулиета Карова Бошевска-ОЈО Битола, Милка 

Спиркоска-ОЈО Прилеп, Имран Османи-ОЈО Скопје и Јован Илиевски-ЈОРСМ, 

согласно член 18 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување и воедно отвори 

дискусија по оваа точка од дневниот ред. 

      Јавниот обвинител на Република Северна Македонија г-дин Љубомир Јовески кажа 

дека смета посебно за секој јавен обвинител треба да се констатира на записник и 

воедно кажа дека за Јован Илиевски затоа што има решение за мирување треба да се 

преиначи решението или да се стави вон сила решението за мирување затоа што тој 

сега врши друга функција, не може да го разрешиме од функција затоа што тој сега е 

судија во ЕСЧП.  

      Збор зема член на Советот кој смета дека не е приоритет и дека не треба да брзаме 

со престанок на функција затоа што Јован Илиевски сега е судија, а функцијата јавен 

обвинител му мирува, треба добро да се гледа да се консултира литературата исто така 

актите на Европскиот суд за човекови права затоа што ист ваков случај се случи со 

Претседателката на Уставен суд Маргарита Цаца Николовска.      

       Збор зема член на Советот која кажа дека се согласува со член на Советот дека не 

треба да брзаме со престанок затоа што на истиот функцијата му мирува.  

       Збор зема г-дин Иџет Мемети кој во својата дискусија истакна дека за разлика од 

другите обвинители кои исполнуваат услови за пензија во овој случај од правен аспект 

имаме различна правна ситуација од причина што функцијата кај нас му мирува. 

Именуваниот функцијата во меѓународниот суд не ја црпи од обвинителската функција 

која му мирува и за тоа правно гледано треба да донесеме решение за престанок на 

функцијата која му мирува. Од  друга страна може сите овие прашања уште еднаш да 

ги провериме. Не донесувањето одлука со која треба да констатираме престанок од 

правен аспект нему ништо не му значи напротив. Но, ако мнозинството смета, може да 

почекаме неколку денови и покрај тоа што од правен аспект е јасно дека треба да 

констатираме престанок.   

        Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека ако мнозинството 

сметат дека треба да се одложи тогаш да ја одложиме само во овој дел.               

         Заменик претседателот на Советот смета дека треба решението за мирување да се 

стави вон сила  и  после да се констатира дека ги исполнува условите за старосна 

пензија, не треба да има расправа само констатирање и не треба да се одложи. 

 Член на Советот се согласи со дискусиите на претходните членови и воедно  кажа 

дека истиот не може да се врати во обвинителство бидејќи мирувањето траело до 

30.06.2022 година и согласно Законот за работни односи истиот ги исполнува условите 

за старосна пензија и имајќи предвид овој факт функцијата јавен обвинител не може да 

му мирува.    

          Г-дин Иџет Мемети кажа дека  секако треба прво да се стави вон сила решението 

со кое функцијата кај нас му мирува и дека не треба да се одложи точката туку да се 

констатира престанок.  

          Јавниот обвинител г-дин Љубомир Јовески смета дека треба да се одложи само за 

овој дел.                 

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

стави на гласање првата точката од дневниот ред. 

 

 Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ  согласно чл. 9 ст.1 алинеа 3 

чл. 10 ст.1, чл. 43 и чл. 47 од Законот за Советот и чл. 18 од Законот за пензиско и 

инвалидско осигурување, после поединечното гласање за секој јавен обвинител, 

едногласно донесе одлуки за престанок на функцијата јавен обвинител поради 

исполнување на условите за старосна пензија и тоа на јавните обвинители: Мери 

Тромбева ВЈО Битола, Елизабета Ристеска-ВЈО Скопје, Сулејман Алијевски-ОЈО 

Битола, Снежана Зафировска-ОЈО Кочани, Елица Илиевска-ОЈО Скопје, Гордана 

Смаќоска-ОЈО ГОКК, Жулиета Карова Бошевска-ОЈО Битола, Милка 

Спиркоска-ОЈО Прилеп, Имран Османи-ОЈО Скопје и Јован Илиевски-ЈОРСМ. 
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      Под точката три од дневниот ред, Претседателот на Советот г-дин Антонио 

Јолевски кажа дека Советот треба да донесе одлука за вршител на должност Виш јавен 

обвинител на ВЈО Битола и вршител на должност Основен јавен обвинител на ОЈО 

Прилеп. Денес донесовме одлука за престанок на функцијата јавен обвинител за Мери 

Тромбева Виш јавен обвинител во ВЈО Битола, како и престанок на функцијата јавен 

обвинител на Милка Спиркоска ОЈО на ОЈО Прилеп. Воедно кажа дека останаа уште 

тројца јавни обвинители во ВЈО Битола, исто така, кажа дека бидејќи Пецо Везироски е 

прв заменик на Вишиот јавен обвинител и единствен кандидат по огласот за Виш јавен 

обвинител на ВЈО Битола, Марјана Илиеска прв заменик и единствен кандидат по 

огласот за ОЈО Прилеп, барам од Јавниот обвинител г-дин Љубомир Јовески и тој да се 

согласи, сепак тој ќе соработува, јас сметам дека Пецо Везироски можеме да го 

поставиме вршител на должноста во ВЈО Битола, а Марјана Илиеска за вршител на 

должноста во ОЈО Прилеп. 

     Јавниот обвинител на Република Северна Македонија г-дин Љубомир Јовески кажа 

дека се согласува за двајцата, за вршител на должноста на ВЈО Битола Пецо Везироски 

и за вршител на должноста на ОЈО Прилеп Марјана Илиеска и така тие се единствени 

кандидати пријавени по огласите за двете обвинителства.      

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

на гласање оваа точка од дневниот ред.  

 

     Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ  согласно чл. 9 и чл. 10 од 

Законот за Советот, донесе одлука за назначување на вршител на должноста Виш 

јавен обвинител на ВЈО Битола Пецо Везироски и вршител на должноста Основен 

јавен обвинител на ОЈО Прилеп Марјана Илиеска.  
         

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

отвори дискусија. 

      Заменик претседателот на Советот праша до каде е постапката за паркинзите.  

      Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека постапка за паркинг 

не можам да потишам затоа што не влегува во ниедна ставк,а разговарав и со 

сметководство, не може паркинг да се плати со средства наменети за Советот. 

      Јавниот обвинител на Република Северна Македонија г-дин Љубомир Јовески кажа 

дека врз основа на одлука на градски паркинг, обвинителите од Скопје имаат право на 

бесплатно паркирање на отворените паркинзи не овие што се катни гаражи, таа одлука 

беше донесена од Градски паркинг врз основа на одредбите од поранешниот Закон за 

јавно обвинителство, сега е избришана таа одредба, воедно кажа дека преговараат 

службите од ЈОРСМ но за детали рече подобро е да се види Генералниот секретар на 

Советот со Генералниот секретар на ЈОРСМ и да се види опција.         

 

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

седница на Советот. 

                                                  

 

       Zapisnikot go vodel:    
          Шабидин Бејтулахи 
     Советник за правни работи  

 

 

 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Антонио Јолевски 


