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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. 02-165/2 
 Skopje, 24.08.2022 godina 
 

Zapisnik od шеесет и трета sednica na Sovetot na javnite obviniteli na 
Republika Северна Makedonija odr`ana na 24.08.2022 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 Фаик Арслани 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.  Разгледување и решавање по жалбата СОЖ бр.5/22 на јавниот обвинител на 

ОЈО ГОКК, г-ѓа Вилма  Русковска 

2.  Разно 

 

 

      Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ја отвори 63-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 Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски 

истакна дека со оглед дека се доставени списите по предметите од кривичниот предмет 

и останатите списи кои се однесуваат на кривичната постапка, како и поднесената 

жалба од страна на јавниот обвинител, решението за суспензија и останатите преписки 

помеѓу Јавниот обвинител на РСМ и другите институции, предложи јавноста да биде 

исклучена од седницата заради одредени списи кои ќе мора да бидат изнесени на оваа 

седница. Па така предложи согласно член 10-а од Законот за Советот на јавните 

обвинители на РСМ, јавноста биде исклучена, заради заштита на интегритетот на 

јавните обвинители кои се инволвирани во овој предмет, како и поради податоците кои 

се изнесени во овие списи.  Едногласно, со 2/3 мнозинство  од страна на членовите на 

Советот беше одлучено јавноста да биде исклучена од следењето на седницата додека 

се разгледуваат овие списи. Откако јавноста беше исклучена од следењето на седницата 

во овој дел, истата продолжи. Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски 

истакна дека  жалбата на јавниот обвинител Вилма Русковска била поделена на 
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членовите на Советот на разгледување. Воедно ги запозна членовите на Советот со 

списите кои се однесуваат на кривичната пријава поднесена против јавниот обвинител 

Вилма Русковска како и со содржината на Решението за суспензија донесено од страна 

на Јавниот обвинител на РСМ, каде биле констатирани неправилности во 

постапувањето на јавниот обвинител г-ѓа Вилма Русковска.  Исто така членовите на 

Советот беа запознаени со содржината на кривичната пријава поднесена од страна на 

ВД директорот на УФП г-дин Арафат Муареми, против четири јавни обвинители во 

ОЈО ГОКК – Скопје, како и со соржината на списите доставени од страна на судот, по 

што отвори дискусија по оваа точка од дневниот ред. 

     Заменик претседателот на Советот истакна дека Решението за суспензија на јавниот 

обвинител Вилма Русковска, донесено од страна на Јавниот обвинител на РСМ, смета 

дека е формално правно издржливо и дека истото треба да се потврди, а жалбата на 

јавниот обвинител Вилма Русковка биде одбиена како неоснована. 

  Член на Советот кажа дека Решението за суспензија е основано, оправдано и 

поткрепено. Истакна дека јавниот обвинител се повикал на чл.91 ст.1 алинеа 6 од ЗЈО, 

каде станува збор за сторена тешка дисциплинска повреда, каде има направено крупна 

професионална грешка во работењето  поради што е и поведена дисциплинската 

постапка во која ќе бидат утврдени настанатите пропусти во постапувањето.  Воедно 

кажа дека со покренувањеето на кривичната постапка против јавниот обвинител Вилма 

Русковска, за што и не се знае како ќе заврши, смета дека истата може штетно да 

делува во понатамошниот тек на постапувањето.  Воедно смета дека Решението за 

суспензија треба да биде потврдено, а жалбата одбиена како неоснована. 

     Член на Советот кажа дека Советот има сериозна законска обврска да постапи по 

жалбата на јавниот обвинител Вилма Русковска и воедно да се земат во предвид сите 

аспекти на настанатата ситуација. Смета дека при донесувањето на одлуката од страна 

на Советот како критериум треба да биде, дали од страна на Јавниот обвинител на РСМ 

била донесена одлука која е заснована на закон согласно  чл.81 од ЗЈО, каде се 

предвидени условите под кои јавен обвинител може да биде суспендиран. Истакна дека 

еден од двата алтернативно предвидени услови е исполнет, има поднесено кривична 

пријава против јавен обвинител, и е поведена постапка по истата,  воедно и има одлука 

донесена од страна на Јавниот обвинител на РСМ, во која стои од кои причини се 

суспендира јавниот обвинител на ОЈО ГОКК.  Смета дека жалбата е неоснована и 

Советот треба да ја одбие. 

    Член на Советот смета дека Советот треба да се фокусира на жалбата поднесена од 

страна на јавниот обвинител Вилма Русковска, а не на дисциплинската постапка. 

Според него жалбата е неиздржлива и конфузна и не соодветствува со наводите 

искажани во решението за суспензија.  Истакна дека Решението се заснова врз 

законските прописи и норми и смета дека жалбата треба да биде одбиена како 

неоснована, а решението за суспензија биде потврдено. 

     Г-дин Иџет Мемети потенцира дека станува збор за доста сериозен случај за целиот 

правосуден систем. Истакна дека од решението, жалбата и од другите приложени списи 

кои се доставени до Советот, Советот не треба да дозволи тенденциозно да се постапи 

спрема јавните обвинители, кој што штетно може да влијае на целиот систем, а со тоа 

нема да биде постигната целта.  Убеден е дека Советот при донесувањето на одлука 

треба да води сметка каде во иднина нема да има вакви истапувања кои наштетуваат на 

јавнообвинителскиот систем.  Смета дека Советот треба да го потврди решението за 

суспензија поднесено од страна на Јавниот обвинител на РСМ, а жалбата на јавниот 

обвинител на ОЈО ГОКК биде одбиена.  

    Член на Советот кажа дека Советот како овластен орган има специфична задача , 

каде треба да бидат согледани сите околности за да донесе конечна и правна одлука.  

Истакна дека ваквите состојби траат во обвинителствата, но и во Советот и дека постои 

самоволие кај некои јавни обвинители. Кажа дека лично смета дека решението за 

суспензија е законито и издржано, а БЗЗ е прифатено од страна на Врховен суд, со што 
на Советот му се олесната работата и било каква поинаква одлука да донесе Советот би 
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била штетна од таа да се прифати решението за суспензија, а жалбата биде одбиена 

како неоснована.  

    Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски, откако членовите на Советот 

завршија со дискусиите, кажа дека согласно законот, при гласањето треба да биде 

присутна и јавноста согласно чл.10-а ст.3 од Законот за Советот на јавните обвинители 

на РСМ.  Откако јавноста се врати на седницата, се пристапи кон гласање дали 

решението за суспензија биде потврдено, а жалбата на јавниот обвинител Вилма 

Русковска одбиена.  Се пристапи кон гласање со што едногласно со 8(осум) гласа ЗА 

беше одлучено решението за суспензија донесено од страна на Јавниот обвинител на 

РСМ биде потврдено, а жалбата на јавниот обвинител на ОЈО ГОКК г-ѓа Вилама 

Русковска биде одбиена како неоснована. 

 

 Заклучок:  Советот на јавните обвинители на РСМ донесе решение, жалбата на јавниот 

обвинител на ОЈО ГОКК г-ѓа Вилма Рускоска биде одбиена како неоснована, а 

решението  за суспензија донесено од страна на Јавниот обвинител на РСМ, А бр.03-

498/3 од 16.08.2022 година, биде потврдено.  

  

 

 За точка разно од дневниот ред беше одлучено истата биде одложена за наредната 

седница на Советот.  

     

     

       
    Откако никој не зема збор Претседателот на Советот ја заклучи  и шеесет и третата 

седница на Советот. 

                                            
 
       Zapisnikot go vodel    
        Asparuh Misajlovski 
        Генерален Секретар  

 

 

 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Антонио Јолевски 
  


