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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 

 
 
Бр. 02-166/6 

Скопје, 29.08.2022 година 

 
Записник од шеесет и четврта седница на Советот на јавните 

обвинители на Репуб.лика Северна Македонија одржана на 29.08.2022 

година. 

Prisutni: 
г-дин Антонио Јолевски -Претседател на Советот 

г-дин Влатко Георгиевски член 

г-ѓа Јасна Жежова член 

г-дин Љубомир Јовески член 

г-Иџет Мемети член 

г-ѓа Фиданка Рајевска член 

г-дин Коле Штерјев член 

 

Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република 

Северна Македонија, г-дин Антонио Јолевски констатираше дека на 

седницата се присутни мнозинството членови на Советот, со што се 

исполнети условите за одржување на шеесет и четвртата седница на 

Советот. 

                 Претседателот на Советот го предложи следениот дневен ред: 

1. Разгледување и усвојување на Предлог проекцијата на буџетот 
на Советот на јавните обвинители на РСМ за 2023 година. 

 

2. Разгледување и усвојување на Стратешкиот план на Советот на 
јавните обвинители на РСМ за 2022-2025 година  

3. Разно 

Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ја отвори 64-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 ги запозна членовите на Советот со содржината на 

Предлог проекцијата на буџетот на Советот на јавните обвинители на 

РСМ за 2023 година, за секоја ставка поединечно искажана во 

бројки. Воедно истакна дека од страна на Министерството за 
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финансии на РСМ, на Советот му се дадени 24.420.000.000 денари, 

додека Предлог проекцијата на Советот изнесува 35.533.000.000 

денари или околу 11.000.000 денари повеќе од предвидените од 

страна на МФ. Барањето на повеќе средства се должи на зголемените 

цени на енергенсите, за што е дадено и образложение во Предлог 

проекцијата на буџетот на Советот. 

Член на Советот предложи Советот да не отстапува од износот 

предвиден во Предлог проекцијата на Советот кој изнесува 

35.530.000.00 денари. 

Откако никој не зема збор по оваа точка од дневниот ред Претседателот  

на Советот го стави на гласање Предлог проекцијата на буџетот на  

Советот за 2023 година. Едногласно од страна на членовите на Советот  

беше усвоен Предлог проекцијата на буџетот на Советот за 2023 година. 

 

Под точка два од дневниот ред Претседателот на Советот г-дин 

Антонио Јолевски ги запозна членовите на Советот со содржината на 

Стратешкиот план на Советот на јавните обвинители на РСМ за 2022-

2025 година. Воедно кажа дека истиот ги содржи состојбите, 

потребите, приоритетите и проблемите со кои се соочува Советот, и 

воедно отвори дискусија по оваа точка од дневниот ред. 

Г-дин Иџет Мемети кажа дека Стратешкиот план не е пропратен 

документ, туку документ кој сите институции се должни да го 

изготват и се однесува за определен временски период, а се со цел 

како институцијата во овој период би се развивала. Предложи да се 

организира средба со министерот за финансии на РСМ, со Премиерот 

на РСМ, Претседателот на Собрание на РСМ и во присуство на 

јавниот обвинител на РСМ, да се образложат проблемите, а се со цел 

изнаоѓање на решение за подобрување на состојбите во Советот. 

Член на Советот потенцира дека и во предходните години се барале 

повеќе финансиски средства за Советот од страна МФ, преку 

доставување на писма, но без никаков ефект. Смета дека Советот е 

спуштен во надлежносгите и ингеренциите и дека таков статус 

Советот не заслужува. 

Откако никој не зема збор, претседателот на Советот го стави на 

гласање Стратешкиот план на Советот. Едногласно од страна на 

членовите на Советот беше усвоен Стратешкиот план на Советот на 

јавните обвинители на РСМ за 2022-2025 година. 

Под точка Разно од дневниот ред од страна на Претседателот на 

Советот г-дин Антонио Јолевски беше предложено да се донесе 

одлука за исплата на додатоци на плата за членовите на Советот за 

месец август 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 Август 2022 година и месец  

Септември 2022 год. 

 
Под истата точка од дневниот ред претседателот на Советот ги 

извести членовите на Советот за меморандум за соработка и со 

содржината на истиот доставен од страна на Коалиција за правично 
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судење до Советот на јавните обвинители на РСМ, по што се отвори 
дискусија. 

Г-дин Иџет Мемети кажа дека институциите се должни да 

соработуваат и тоа е законска обврска и нема потреба од склучување 

на маморандуми. Но кажа дека во РСМ, има пракса за склучување на 

ваков тип на меморандуми и смета дека тоа не е штетно и дека треба 

да се соработува, но притоа да се види за каков проект станува збор. 

Предложи Советот да го овласти Претседателот на Советот да го 

потпише истиот, но притоа треба да се има бенефит од сето тоа. 

Член на Советот постави прашање на кое поле соработката би се 

однесувала и смета дека потпишувањето на меморандумот треба да 

содржи и има смисла, а не да биде потпишано про форма. Предложи 

да се организира работна средба во Советот со подносителот на 

мемерандумот, а потоа да се оди со потпишување на истиот. 

Јавниот обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовески кажа дека Јавното 

обвинителство на РСМ има потпишано повеќе вакви меморандуми за 

соработка дури и со јавни обвинителства во регионот. Кажа дека 

истите правно не се обврзувачки. Потенцира дека кај некои 

инсититуции намало никаква соработка или пак незадоводителна, 

додека кажа дека има повеќе проекти што во рамките на 

обвинителството се одвиваат со помош на здруженија, со учество на 

амбасади и учество на меѓународниот фактор. Предложи да бидат 

разгледани сите аспекти околу меморандумот и доколку се е во ред 

истиот да се потпише. 

Како заклучок беше одлучено да се повика подносителот на 

меморандумот на работна средба и потоа истиот биде потпишан. 

 

Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ги извести 

членовите на Советот дека е добиен допис од страна на 

Министерството за правда во врска со законот за управување со 

конфускуван и одземен имот на предмети во кривична и прекршочна 

постапка. Предложи да се формира работна група од страна на 

Советот која ќе учествува на состанокот. 

 

Под точката разно од дневниот ред Претседателот на Советот ги 

запозна членовите на Советот дека ќе се одржи работен состанок во 

Советот со г-дин судија Лазар Нанев и г-ѓа проф. Гордана Лажетиќ, 

кои се во работната група за дигитализација во судството. Кажа дека 

состанокот ќе се одржи на ден 31.08.2022 година (среда) во 11:00 

часот во просториите на Советот. 

 

Под истата точка Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски 

кажа дека било разговарано со јавниот обвинител на РСМ, во врска 

со суспензијата на јавниот обвинител Вилма Русковска, во однос со 

поставување на раководител на ОЈО ГОКК, дали тоа ќе биде првиот 

заменик која исто така е опфатена во кривичната пријава или ќе се 

оди со опција поставување на ВД ОЈО на ОЈО ГОКК, кое пак 

согласно законот изрично не е напишано и предвидено за ОЈО ГОКК 

и затоа треба да се донесе некакво решение. Воедно предложи да се 

разгледа ова прашање и му даде збор на јавниот обвинител на РСМ г-

дин Љубомир Јовески. 

Jавниот обвинител на РСМ Љубомир Јовески, истакна дека има 

состојба во која е остранет од работа раководителот на ОЈО ГОКК, 

нејзиниот заменик определен со годишниот распоред исто така е 

опфатен во кривичната пријава и уште еден јавен обвинител. Воедно 
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запраша дали може ова јавно обвинителство да се остави без 

раководител овој период. Смета дека согласно законските рамки дека 

нема да се згреши доколку се оди со ВД ОЈО на ОЈО ГОКК, со тоа 

што во диспозитивот би стоело до изборот на нов јавен обвинител на 

ОЈО ГОКК. Смета дека со ова не би се прекршиле правата, ниту на 

суспендираниот јавен обвинител, ниту на првиот заменик и смета 

дека ова јавно обвинителство треба да има стабилно раководење. 

Член на Советот смета дека прифатлив е предлогот на јавниот 

обвинител на РСМ, од причина што законодавецот не можел да ја 

предвиди секоја конкретна ситуација, кога има суспензија на јавен 

обвинител, кога и неговиот заменик е опфатен со кривична пријава. 

Смета дека ова јавно обвинителство не смее да се остави без 

раководител и предложи да се оди со ВД ОЈО на ОЈО ГОКК. 

Член на Советот истакна дека не е спорно во ова јавно обвинителсгво 

дека треба да се постави ВД ОЈО на ОЈО ГОКК, но спорно е кој тоа 

треба да го направи, дали Советот на јавните обвинители на РСМ или 

пак јавниот обвинител на РСМ  која законска аналогија да се користи, 

и кои членови да се применат дали член 25 ст.3 или чл. 14 од ЗЈО. 

Г-дин Иџет Мемети истакна дека кој член да се употреби треба да се 

изнајде решение и ова јавно обвинителство да не се остави без 

раководител. Кажа дека факт е дека законодавецот нема предвидено 

ваква состојба, но Советот треба да донесе одлука согласно 

законските норми, а во образложението на одлуката да се образложи 

целокупната настаната ситуација. 

Член на Советот смета дека многу лесно се барата со терминологијата. 

Кажа дека законот предвидел суспензија или оддалечување на јавен 

обвинител како институт, но предвидена е можност и распоредување. 

Предложи Советот да се држи до законот, да се изготви нов распоред 

од страна на ОЈО ГОКК, со согласност на Јавниот обвинител на РСМ 

со што би имало најмала штета. 

Јавниот обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовески кажа дека го има 

проучено членот околу согласноста, и кажа дека истата се однесува 

само за Одделението за полициски овластувања при ОЈО ГОКК, и тоа 

не може да го покрие целото јавно обвинителство бидејќи јавниот 

обвинител на Одделението за полициски овластување не може да 

врши прераспоредување на. јавни обвинители во ОЈО ГОКК. Смета 

дека не се повредува законот доколку во одлуката се става до времето 

на суспензија да важи поставувањето на ОЈО на ОЈО ГОКК. 

Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски смета дека треба 

да се примени чл. 25 ст.З од ЗЈО, и дека Советот постапувал согласно 

овој член во минатото и не гледа никакви пречки и сега така да 

постапи. Воедно предложи Јавниот обвинител на РСМ, да даде свој 

предлог кој јавен обвинител ќе ја извршува функција ОЈО на ОЈО 

ГОКК, до избор на јавен обвинител во ова јавно обвинителство. 

Јавниот обвинител на РСМ, г-дин Љубомир Јовевски го предложи 

јавниот обвинител во ОЈО ГОКК г-дин Трајче Пеливанов. 

Предлогот на јавниот обвинител на РСМ, едногласно беше прифатен 

од страна на членовите на Советот. 

Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ донесе 
одлука, јавниот обвинител во Основното јавно обвинителство за 
гонење на организиран криминал и корупција — Скопје, Трајче 
Пеливанов согласно член 9 ст.2 од Законот за Советот на јавните 
обвинители на Република Северна Македонија, се определува да 
раководи со Основното јавно обвинителство за гонење на 
организиран криминал и корупција - Скопје, за време додека 
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трае оддалечувањето од вршењето на функцијата јавен 
обвинител на Основниот јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција 
- Скопје Вилма Русковска. 

Откако никој не зема збор Претседателот на Советот ја заклучи и 

шеесет и четвртата седница на Советот. 

        Zapisnikot go vodel    
       Asparuh Misajlovski 
        Генерален Секретар  

 

 

 

            СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

 РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

                            ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                          Антонио Јолевски 

 


