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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. 02-152/9 
 Skopje, 14.07.2022 godina 
 
Zapisnik od шеесетта sednica na Sovetot na javnite obviniteli na Republika 
Северна Makedonija odr`ana na 14.07.2022 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 

г.Љупчо Ивановски 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 
шеесетта  sednica na Sovetot. 
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

1. Усвојување на записникот од 59-та  седница на Советот. 

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

обвинителство Штип. 

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

обвинителство Гостивар. 

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

обвинителство Дебар. 

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

обвинителство Куманово. 

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

обвинителство Кочани. 

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

обвинителство Кичево. 

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

обвинителство Охрид. 

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

обвинителство Радовиш. 

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

обвинител за гонење на организиран криминал и корупција –Скопје. 

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

обвинителство Битола. 
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12. Донесување на одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно 

обвинителство Прилеп. 

13. Разно.                                                

 

 

 

 

     Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ја отвори 60-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 59-та 

седница на Советот. 

      Под точката два од дневниот ред Донесување на одлука за избор на Виш јавен 

обвинител на Вишото јавно обвинителство Штип, Претседателот на Советот г-дин 

Антонио Јолевски отвори дискусија по оваа точка од дневниот ред. 

      Јавниот обвинител на Република Северна Македонија г-дин Љубомир Јовески 

побара во врска со оваа точка разгледувањето на пријавите на кандидатите да го 

одложиме за една од наредните седници со оглед на тоа дека оценките стигнаа касно и 

предлагам досегашниот јавен обвинител Тодор Витларов да го ставиме за ВД додека во 

меѓувреме да ги провериме овие факти и околности .  

      Збор зема член на Советот праша што значи сега ова, дали треба да го смениме 

дневниот ред или да ја одложиме ова точка како што предложи Јавниот обвинител. 

      Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа ако сакате да го смениме 

дневниот ред да го ставиме на гласање. 

       Јавниот обвинител на Република Северна Македонија г-дин Љубомир Јовески 

смета дека воопшто не е спорно ова што предложив затоа што ние имаме точка на 

дневен ред донесување одлука за избор на Виш јавен обвинител на ВЈО Штип со оглед 

дека побарав и Советот да го усвои да не бираме во ова седница побарав тоа да се стави 

оваа точка да се пренесе за една од наредните седници, со оглед како што рече и Член 

на Советот Иџет Мемети, обвинителството не може да работи без потписник во време 

на одмор е, предложив додека ги решиме изборите од оваа точка за ВД да биде 

постојниот обвинител, не гледам ни посебна точка, не гледам ни менување на дневен 

ред, ништо и минатиот пат впрочем така работевме ги пренесовме овие точки за една 

од следните седници.    

        Збор зема Г-дин Иџет Мемети кажа дека го разбира јавниот обвинител да не 

одлучуваме денеска за изборот и истовремено предложи за ВД најверојатно од причина 

што нема потписник и не може да земаат плата и така натаму, ако ја тргнеме како точка 

на дневен ред да се стави друга точка, ова се одлага за една од наредните како 

прошлата седница, меѓутоа треба друга точка утврдување односно поставување ВД за 

ВЈО Штип да не остане без потписник. Значи денеска предлогот е да не одлучуваме, 

огласот останува отворен, точката останува на дневен ред, само што ќе остане да ја 

работиме на една од другите седници за 1-2  месеци повеќе, според условите, а од друга 

страна треба да гласаме за поставување ВД.  

       Збор зема член на Советот кој смета дека со тоа што ќе се одложи оваа точка и ќе 

ставиме ВД, ништо не е спорно, бидејќи ние поминавме го усвоивме дневниот ред, сега 

ја одлагаме точката изборот за наредната седница. 

       Збор зема член на Советот кој смета да не се менува дневниот ред затоа што во 

иднина можно е да имаме ист случај, да остане истиот, да одиме по редослед, ќе 

одлагаме, да бираме.   

       Збор зема Заменик претседателот на Советот  кој кажа дека се согласува со член на 

Советот штом ја одлагаме точката број 2 треба да го ставиме ВД поради причините што 

ги кажа Јавниот обвинител, и јас сум да се одлага оваа точка и да се стави ВД немам 

ништо против обвинителот Тодор Витларов, да не бидам сфатен погрешно, во огласот 
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за ВЈО Штип се пријавиле четворица кандидати, а за 1-2 месеци оди во пензија, не знам 

колку логично ова ќе биде, ама пак одуката ќе биде на мнозинството членови.   

      Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека др.Тодор Витларов 

кон крајот на септември оди во пензија, но тогаш ние ќе мораме сакале или не да 

објавиме оглас и за други шефови бидејќи им истекуваат мандатите и на ОЈО ГОКК, на 

ВЈО Скопје и Гостивар и неколку ОЈО.   

 

     Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ ја одложи точката 2 од 

дневниот ред и согласно чл. 9 и чл. 10 од Законот за Советот, донесе одлука за 

назначување на вршител на должноста Виш јавен обвинител на ВЈО Штип др.-

Тодор Витларов за време не подолго од шест месеци, до донесување одлука за 

избор на Виш јавен обвинител на ВЈО Штип.  

 

    Под точката три од дневниот ред Донесување на одлука за избор на Основен јавен 

обвинител на Основното јавно обвинителство Гостивар, Претседателот на Советот г-

дин Антонио Јолевски кажа дека пријавени се двајца кандидати, досегашниот јавен 

обвинител на ОЈО Гостивар Башким Хисени и Деса Пауновска јавен обвинител во ВЈО 

Гостивар, ги читаше биографиите и движењето на кариерата на пријавените кандидати, 

вонредните оценувања, кажа дека не се води дисциплинска ниту друга постапка против 

пријавените кандидати и дека нема ни мислење од Етичкиот совет по што отвори 

дискусија по оваа точка од дневниот ред. 

     Член на Советот предложи збор да земат координаторите на оваа подрачје затоа што 

имаат повеќе информации.  

     Збор зема Заменик претседателот на Советот кој кажа дека како координатор на ова 

подрачје кратко ќе кажам дека пред 4 години тоа обвинителство беше едно од 

најнеажурните, а сега е најажурно, со голем број на нерешени предмети сега може да 

констатирам дека тоа обвинителство е од најдобрите во смисла на ажурно постапување, 

ќе кажам дека дел од предметите ги предадоа од ОЈО Гостивар во ОЈО Кичево во врска 

на надлежноста и тука решиле голем број, значи решиле голем број обвинителите на 

ОЈО Гостивар така што зборам за досегашниот шеф, има многу разлика пред 4 години и 

сега.  

     Збор зема член на Советот кој кажа дека поинакво малку гледањето ми е од 

извештајот што ни ги доставуваат според тоа што се намали отежноста на ОЈО 

Гостивар сеуште има голем заостаток особено кај одредени обвинители, од друга 

страна пак поплаките упатени до ОЈО Кичево укажуваат на тоа дека многу од тие 

предмети кои што биле препратени на надлежност воопшто не се започнати. Деновиве 

имав таков каде што 2 години по поднесување пријава никакви дејствија да преземе, 

така да по мене во овој момент не треба да донесеме одлука за избор на ова јавно 

обвинителство, треба дополнителни анализи да се направат и предлагам да се одложи.  

    Збор зема член на Советот кој кажа дека треба посериозни да бидеме, координаторот 

кој ја следи работата скоро 6 години и тоа сите ја гледаме дека најде пропаднато 

обвинителство, а под раководството на колегата Башким Хисени се намали бројката.  

    Член на Советот кажа дека се извинува тоа беше лапсус да се одлага и смета дека 

ниту еден кандидат од пријавените кандидати во овој момент не ги исполнува 

условите.   

    Заменик претседателот на Советот кажа дека баш поради тие причини што не се 

превземени дејствија по предметите тогаш значи со доаѓање на досегашниот шеф тие 

предмети се решени, мислам дека во иста линија сме, дел се предадени, а не се 

преземени дејствија.  

    Член на Советот кажа дека ја поддржала дискусијата на колегата по однос на ОЈО 

Гостивар. Ова што тој денес го изнесе е точно, бидејќи факт е дека многу се подобрени 

состојбите од пред 6 години. Можеби сеуште има некои поединечни пропусти и 

слабости кои не се прифатливи, меѓутоа не може да се очекува дека преку ноќ целосно 

ќе се поправи сликата за работењето на подрачјето на Гостивар.       
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    Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека Гостивар го намали 

бројот со префрлување на 200 предмети во ОЈО Кичево, осетно беше намален бидејќи 

200 предмети појдоа во Кичево кои предмети ОЈО Кичево сега го затрупаа, бидејќи 

Кичево сега има само двајца обвинители. Подобрување на ОЈО Гостивар има, да, не 

викам дека не. 

    Член на Советот смета дека не е работа дали е заслуга на обвинителот за намалување 

на бројот на предметите или не, има оценка за неговото работење во однос на оглас и за 

тоа треба да се произнесеме, во однос на намалувањето дека се намали таму број на 

предмети поради тоа што голем број на предмети се однесени во ОЈО Кичево, делумно 

е точно бидејќи тоа не е заслуга само на Основниот обвинител на ОЈО Гостивар, тоа е 

заслуга на сите јавни обвинители од тоа обвинителство, заслуга е и на Вишиот 

обвинител на ВЈО Гостивар со неговата секојдневна работа и кординација кој 

одржуваше состаноци во ОЈО Гостивар со цел надминување на состојбата со старите 

предмети и како резултат на тоа е дојдено до состојба за која денеска зборуваме дека во 

ОЈО Гостивар е подобрено состојбата како во поглед на секојднебвната работа така и 

во поглед на заостанатите предмети.  

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

гласање за пријавените кандидати:  

    

Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ, после поединечното гласање за 

секој јавен обвинител констатира дека кандидатот Башким Хисени добил 5 ЗА и 5 

ПРОТИВ, а кандидатот Деса Пауновска добила 2 ЗА, 6 ПРОТИВ и 2 

ВОЗДРЖАНИ, односно пријавените кандидати не добиле потребен број на 

гласови за да бидат избрани за јавен обвинител на Основното јавно обвинителство 

Гостивар. 

 

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

со оглед дека од двајцата кандидати ниеден не доби потребен број гласови предложи за 

ВД Основен јавен обвинител на ОЈО Гостивар да биде определена Душица 

Димитријеска, кажа дека е од солидните кандидати во обвинителство, една година 

беше во ОЈО Скопје и верувам дека тоа искуство ќе и помогне во делот на работењето 

со ова обвинителство.     

      Член на Советот кажа дека ќе го поддржи предлогот на Јавниот обвинител, но дали 

знае обвинителката дека ќе биде определена за ВД на ОЈО ГОстивар.    

      Заменик претседателот на Советот кажа дека имам спротивно мислење од проста 

причина бидејќи таа не се пријави на огласот за ОЈО Гостивар и мислам дека да сакала 

ќе се пријавеше затоа што ги исполнува условите, ако ја ставиме ние сега ВД, а да нема 

интерес не знам колку е логично тоа така да ќе оставам на членовите да оценат, значи 

јас сум против.  

       Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека обично ги 

поставуваме обвинителите што не се пријавиле, досега во Судскиот совет барем така 

прават, затоа што не е пријавена не значи дека нема право да биде избрана и ќе го 

поддржам предлогот на јавниот обвинител во однос на предложениот кандидат. 

       Член на Советот кажа дека би го прифатила предлогот.   

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

дека зборувал со предложениот кандидат за ВД и се е во ред, за да добие поддршка од 

мнозинство членови. 

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

стави на гласање предлогот: 

  

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

Законот за Советот, после поединечното гласање донесе одлука за определување 

на јавниот обвинител Душица Димитриеска за вршител на должноста Основен 

јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гостивар.    
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      Под точката четири од дневниот ред Донесување на одлука за избор на Основен 

јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Дебар, Претседателот на Советот г-

дин Антонио Јолевски кажа дека имаме пријавен само еден кандидат кој и досега беше 

јавен обвинител на тоа обвинителство, го читаше биографијата и движењето на 

кариерата на пријавениот кандидат, вонредното оценување, кажа дека не се води 

дисциплинска ниту друга постапка против пријавениот кандидат и дека нема ни 

мислење од Етичкиот совет по што отвори дискусија по оваа точка од дневниот ред. 

     Збор зема член на Советот кој кажа дека ова обвинителство од аспект на број на 

предмети и обвинители не е толку оптеретено, меѓутоа има значителна работа, секако 

заслуга има досегашниот обвинител оти тој раководи со ова обвинителство и сметам 

дека треба да ја поддржиме неговата кандидатура. 

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

дека сега е само овој обвинител во ОЈО Дебар затоа што другиот обвинител е упатен во 

ОЈО Кичево за една година.     

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

стави на гласање ова точка од дневниот ред: 

 

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

Законот за Советот, после поединечното гласање со 10 гласа ЗА донесе одлука за 

избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Дебар - Неат 

Црој. 

 

    Под точката пет од дневниот ред Донесување на одлука за избор на Основен јавен 

обвинител на Основното јавно обвинителство Куманово, Претседателот на Советот г-

дин Антонио Јолевски кажа дека имаме пријавени двајца кандидати Газменд Мехмети  

и Иса Сулејмани, ги читаше биографиите и движењето на кариерата на пријавените 

кандидати, вонредните оценувања, кажа дека не се води дисциплинска ниту друга 

постапка против пријавените кандидати и дека нема ни мислење од Етичкиот совет по 

што отвори дискусија по оваа точка од дневниот ред. Откако никој не зема збор 

Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски отвори гласање: 

 

Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ, после поединечното гласање за 

секој јавен обвинител констатира дека кандидатот Газменд Мехмети добил 2 ЗА, 5 

ПРОТИВ и 3 ВОЗДРЖАНИ, а кандидатот Иса Сулејмани добил 10 ПРОТИВ, 

односно пријавените кандидати не добиле потребен број на гласови за да бидат 

избрани за јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Куманово. 

 

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

со оглед дека од двајцата кандидати ниеден не добил потребен број гласови предложи 

досегашниот јавен обвинител кој раководи со ова јавно обвинителство за ВД Основен 

јавен обвинител на ОЈО Куманово Теута Бедиу Рамадани до изборот на нов јавен 

обвинител.  

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

стави на гласање предлогот: 

 

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

Законот за Советот, после поединечното гласање донесе одлука за назначување на 

вршител на должноста Основен јавен обвинител на Основното јавно 

обвинителство Куманово Теута Бедиу Рамадани.    

 

   Под точката шест од дневниот ред Донесување на одлука за избор на Основен јавен 

обвинител на Основното јавно обвинителство Кочани, Претседателот на Советот г-дин 

Антонио Јолевски кажа дека имаме пријавен само еден кандидат Борче Јанев, 

досегашниот јавен обвинител на ОЈО Кочани, ја читаше биографијата и движењето во 

кариерата на пријавениот кандидат, вонредното оценување, кажа дека не се води 
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дисциплинска ниту друга постапка против пријавениот кандидат и дека нема ни 

мислење од Етичкиот совет по што отвори дискусија по оваа точка од дневниот ред.   

    Збор зема член на Советот како кординатор на ВЈО Штип и кажа дека ја поддржува 

неговата кандидатура и дека треба да биде избран.   

    Збор зема член на Советот која кажа дека доаѓа од таа подрачје и дека се согласи со 

оценките на член на Советот и смета дека кандидатот Борче Јанев е стручен и може да 

му се даде доверба за уште еден мандат.  

     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, после поединечното гласање со 10 гласа ЗА донесе одлука за 

избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кочани – 

Борче Јанев. 

      

     Под точката седум од дневниот ред Донесување на одлука за избор на Основен јавен 

обвинител на Основното јавно обвинителство Кичево, Претседателот на Советот г-дин 

Антонио Јолевски кажа дека имаме пријавен само еден кандидат Манка Јаневска, 

досегашниот јавен обвинител на ОЈО Кичево, ја читаше биографијата и движењето на 

кариерата на пријавениот кандидат, вонредното оценување, кажа дека не се води 

дисциплинска ниту друга постапка против пријавениот кандидат и дека нема ни 

мислење од Етичкиот совет по што отвори дискусија по оваа точка од дневниот ред. 

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

на гласање ова точка од дневниот ред: 

 

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

Законот за Советот, после поединечното гласање со 10 гласа ЗА донесе одлука за 

избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Кичево – 

Манка Јаневска. 

 

     Под точката осум од дневниот ред Донесување на одлука за избор на Основен јавен 

обвинител на Основното јавно обвинителство Охрид, Претседателот на Советот г-дин 

Антонио Јолевски кажа дека имаме пријавен само еден кандидат Никола Довлев, ја 

читаше биографијата и движењето на кариерата на пријавениот кандидат, вонредното 

оценување, кажа дека не се води дисциплинска ниту друга постапка против 

пријавениот кандидат и дека нема ни мислење од Етичкиот совет по што отвори 

дискусија по оваа точка од дневниот ред. 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, после поединечното гласање со 7 гласа ЗА и 3 ПРОТИВ донесе 

одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство 

Охрид – Никола Довлев. 

 

   Член на Советот праша дали за оваа точка, за ОЈО Охрид треба да се гласа со 

бадентер. 

    Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека прв пат слуша за ова 

досега, бадинтер не бил за ОЈО Охрид, знам дека за ВЈО Битола треба затоа што таму 

припаѓа ОЈО Струга ама за ОЈО Охрид не, па заради запознавање на јавноста, по 

изврши читање на член од Законот за Советот на ЈО, каде беше образложено дека не 

теба бадентер.   

       
    Под точката девет од дневниот ред Донесување на одлука за избор на Основен јавен 

обвинител на Основното јавно обвинителство Радовиш, Претседателот на Советот г-

дин Антонио Јолевски кажа дека имаме пријавен само еден кандидат Биљана Стевчева, 
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досегашниот јавен обвинител на ОЈО Радовиш, ја читаше биографијата и движењето на 

кариерата на пријавениот кандидат, вонредното оценување, кажа дека не се води 

дисциплинска ниту друга постапка против пријавениот кандидат и дека нема ни 

мислење од Етичкиот совет по што отвори дискусија по оваа точка од дневниот ред. 

      Член на Советот смета дека е добар кандидат и треба да ја поддржиме.  

      Член на Советот се согласи со претходниот член и кажа дека и стручната работа 

предметната и организациониската успешно ги извршува и мислам дека треба да биде 

избрана.  

     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, после поединечното гласање со 10 гласа ЗА донесе одлука за 

избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Радовиш –

Биљана Стевчева. 

 

     Под точката десет од дневниот ред Донесување на одлука за избор на четири јавни 

обвинители во Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и 

корупција-Скопје, Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски отвори дискусија 

за ова точка од дневниот ред: 

     Јавниот обвинител на Република Северна Македонија г-дин Љубомир Јовески 

предложи оваа точка од дневниот ред да се одложи и следната точка од дневниот ред 

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

обвинителство Битола, да се одложат одлуките за една од наредните седници со тоа 

што треба да се проверат одредени факти и околности во делот на пријавените 

кандидати.    

   Член на Советот се согласи со Републичкиот јавен обвинител и кажа дека сака да 

види и други кандидати пријавени, навистина се многу малку 6 пријавени кандидати. 

  Заменик претседателот на Советот смета дека не треба да се одложи туку треба 

денеска да вршиме избор на јавни обвинители во ОЈО ГОКК, и кажа дека овие 

кандидати ние ги имаме што се пријавени, немаме други, не гледам некоја причина 

основана за ние денеска да не одлучиме, а во врска со предлогот за точката 11 се 

согласувам јас поради проста причина што во тоа обвинителство веќе имаме ВД.  

    Член на Советот се согласи со член на Советот и кажа дека треба да има основано 

барање за да се одложи. 

   Член на Советот кажа дека има основано барање и за тоа јас го поддржувам 

предлогот. 

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

стави на гласање предлогот на Јавниот обвинител на РСМ: 

 

Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ, ја одложи оваа точка од 

дневниот ред за една од наредните седници. 

 

   Под точката единаесет од дневниот ред Донесување на одлука за избор на Виш јавен 

обвинител на Вишото јавно обвинителство Битола, Претседателот на Советот г-дин 

Антонио Јолевски го стави на гласање предлогот на Јавниот обвинител на РСМ: 

 

Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ, ја одложи оваа точка од 

дневниот ред за една од наредните седници. 

 

      Под точката дванаесет од дневниот ред Донесување на одлука за избор на Основен 

јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Прилеп, Претседателот на Советот 

г-дин Антонио Јолевски кажа дека имаме пријавен само еден кандидат Марјана 

Илиеска. Исто така, кажа дека од ноември во ОЈО Прилеп ќе останат двајца 

обвинители, ја читаше биографијата и движењето на кариерата на пријавениот 
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кандидат, вонредното оценување, кажа дека не се води дисциплинска ниту друга 

постапка против пријавениот кандидат и дека нема ни мислење од Етичкиот совет по 

што отвори дискусија по оваа точка од дневниот ред. 

      Член на Советот кажа дека ја поддржува и дека треба да биде избрана.  

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

на гласање ова точка од дневниот ред: 

 

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

Законот за Советот, после поединечното гласање со 10 гласа ЗА донесе одлука за 

избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Прилеп – 

Марјана Илиеска. 

 

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

Јолевски кажа дека има само кратко две точки едната е распоредот бидејќи Љупчо 

Ивановски ни е до 09 август овде му завршува мандатот, ги исполнува условите за 

старосна пензија па ќе мораме распоредот за Скопје да го корегираме во делот на 

примањето на предметите, огласот веќе е објавен во Службен весник и за Солев веќе е 

во процедура, а за втората точка Законот за платите сеуште не е изменет, Советот треба 

да донесе одлука за исплата на додатоци на плата на членовите на Советот на РСМ за 

месец Јули и Август 2022 година, во висина од 15%, по што Советот едногласно донесе 

одлука за исплата на додатоци на плата на членовите на Советот за месец Јули 2022 

година во висина од 15%. 

 

           Откако никој не зема збор Претседателот на Советот ја заклучи шеесетта 

sednica на Советот. 

 

                                                 

       Zapisnikot go vodel:    
          Шабидин Бејтулахи 
     Советник за правни работи  

 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Антонио Јолевски 
 

 


