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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. 02-170/4 
Skopje, 30.09.2022 godina 
 
Zapisnik od шеесет и петта sednica na Sovetot na javnite obviniteli na 
Republika Северна Makedonija odr`ana na 30.09.2022 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.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 
шеесет и петата  sednica na Sovetot. 
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

1. Усвојување на записниците од 60(шеесетата), 61 (шеесет и првата), 62 

(шеесет и втората), 63 (шеесет и третата) и 64 (шеесет и четвртата) 

седница. 

2. Донесување на одлука за избор на Виш јавен обвинител на ВЈО  Штип. 

3. Донесување на одлука за избор на Виш јавен обвинител на ВЈО  Битола. 

4. Донесување на одлука за распишување на оглас за избор на Виш јавен 

обвинител на ВЈО Скопје и ВЈО Гостивар. 

5. Донесување на одлука за распишување на оглас за избор на Основен 

јавен обвинител на ОЈО ГОКК - Скопје 

6. Донесување на одлука за распишување на оглас за избор на Основен 

јавен обвинител на ОЈО Битола, ОЈО Кавадарци, ОЈО Куманово, ОЈО 

Гостивар и ОЈО Велес. 

7. Донесување на одлука за престанок на функција Виш јавен обвинител на 

ВЈО Штип, поради исполнување на услови за старосна пензија за јавниот 

обвинител д-р Тодор Витларов. 

8. Разно.  
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     Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ја отвори 65-та седница на 

Советот и воедно го предложи дневниот ред. Пред да се помине на усвојување на 

дневниот ред збор зема заменик Претседателот на Советот кој побара дополнување на 

дневниот ред со точка  одлука за објавување на оглас за избор на јавни обвинители во 

ВЈО Битола и ВЈО Гостивар. Воедно даде и образложение зошто бара дополнување на 

дневниот ред истакнувајќи дека Советот веќе има објавено оглас за избор на јавни 

обвинители во останатите ВЈО, освен за ВЈО Битола и ВЈО Гостивар. Смета дека 

поради недостаток на јавнообвинителски кадар, а согласно чл.36 ст.1 од Законот за 

Советот на јавните обвинители на РСМ,  Советот треба да донесе одлука за објавување 

на оглас. Воедно предложи неговиот предлог да биде ставен на гласање од страна на 

членовите на Советот.  

    Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски предложи за ова да се разговара 

под точка разно од дневниот ред, од причина што донесувањето на одлука за 

распишување на огласи за избор на јавни обвинители оди со носење на дневниот ред на 

седницата. Воедно смета дека претходно треба да се извршат и дополнителни анализи 

дали има потреба од распишуваење на огласи во тие јавни обвинителства.  

    Јавниот обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовески кажа дека не ги оспорува 

тековните состојби и податоците искажани од страна на член на Советот, и кажа дека 

повеќе пати биле разгледувани овие состојби  во тие јавни обвинителства и смета дека 

во овој момент  нема можност да се распише оглас за избор на јавни обвинители. 

Воедно кажа дека кога станува збор на состојбите на ВЈО Гостивар, истакна дека 

кадровски тоа е едно од подобрите Виши јавни обвинителства и доколку се распише 

оглас запраша што ќе се прави со основните јавни обвинителства. Се согласи Советот 

да се подготви и на некоја од наредните седници на Советот биде дискутирано по овие 

точки, а претходно да се прибават податоци и направи статистика за да се анализираат 

состојбите. Воедно предложи сето тоа да се направи отткако  кадидатите во АСЈО ќе се 

стекнат со уверение за завршена Академија и тогаш ќе може поискусните кадри да 

заминат во Вишите јавни обвинителства. Истакна дека нема да го поддржи предлогот 

на член на Советот за дополнуавње на дневниот ред по овие точки. 

    Член на Советот кажа дека анализите требало да се направат порано на ниво на ВЈО. 

Смета дека нема пречка да се распише оглас, а доколку и би се распишал оглас со избор 

би се одело откако кандидатите со завршена АСЈО ќе се јават на огласите. Со став е 

предлогот на член на Советот не биде одбиен. 

    Г-дин Иџет Мемети кажа дека за состојбите од недостаток на јавно обвинителски 

кадар поготово во основните јавни обвинителства  е дискутирано скоро на секоја 

седница на Советот.  Потенцира дека се чека во месец декември да заврши генерација 

на  кандидати од АСЈО. Кажа дека точно се знае каде, колку  и во кои јавни 

обвинителства недостасуваат јавни обвинители. Смета дека не е исто распишување на 

оглас за избор на јавни обвинители во подрачјетот на ВЈО Скопје, во ВЈО Скопје како и 

во ЈОРСМ, како во останатите Виши подрачја во РСМ, од причина што во јавните 

обвинителства од подрачјето на ВЈО Скопје има доволен број на јавни обвинители. 

Потенцира дека не е таков случајот со останатите јавни обвинителства од другите 

Виши подрачја потенцирајќи го подрачјето на ВЈО Гостивар. Кажа дека таму има 

сериозен недостаток на јавно обвинителски кадар во основните јавни обвинителства, 

како што се ОЈО Кичево со двајца јавни обвинители, ОЈО Тетово со тројца јавни 

обвинители, додека приливот на предмети секојдневно се зголемува. За ОЈО Гостивар 

кажа дека состојбите со јавно обвинбителскиот кадар се подобрени како и во ВЈО 

Гостивар. Смета дека не се проблем ВЈО, туку проблем се ОЈО. Предложи сериозно да 

се размисли и за 3-4 месеци да се пополнат основните јавни обвинителства со 

кандидатите со завршена АСЈО, а потоа да се пополнат ВЈО со јавно обвинителски 

кадар.  

  Член на Советот се согласи во целост со излагањето на колегата Иџет Мемети, и 

воедно смета дека анализите се битни и не треба истите да се занемарат и дека ново 

избраните јавни обвинители кои ќе бидат избрани како завршени кандидати од АСЈО, 
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законски не ќе можат да работат на потешки предмети и тоа три години не ќе можат да 

работат предмети кои се со казна над пет години.  Укажа дека Советот би требало да 

внимава и на тој момент.  

    Член на Советот посочи на проблемот што сите кандидати кои ја завршуваат АСЈО,  

сакаат да бидат избрани во ОЈО Скопје, а не во останатите основни јавни 

обвинителства во РСМ, каде има потреба за јавни обвинители. 

    Член на Советот предложи Советот да гласа по предлогот на г-дин Арбер Исаку за 

дополнување на дневниот ред за распишување на оглас за избор на јавни обвинители во 

ВЈО Гостивар и ВЈО Битола. 

    Член на Советот го потенцираше членот 36 ст. 1 од Законот за Советот, каде Советот 

донесува одлука за објавување на оглас по упразнување на местото јавен обвинител 

или по утврдена потреба за јавнообвинителско место. 

    Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека според овој член 

Советот треба да објави многу огласи по што го стави на гласање предлогот на заменик 

претседателот на Советот за дополнување на дневниот ред со точките распишување на 

оглас за избор на јавни обвинители во ВЈО Гостивар и ВЈО Битола. 

   За распишување на оглас се изјаснија 4(четири) члена, по што предлогот на заменик 

претседателот на Советот за дополнуавње на дневниот ред не беше прифатен од страна 

на мнозинството членови на Советот.  

    Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски го прочита дневниот ред за 65-та 

седница и истиот беше усвоен од страна на членовите на Советот. 

  Под точка еден од дневниот ред едногласно беа усвоени записниците од 

60(шеесетата), 61 (шеесет и првата), 62 (шеесет и втората), 63 (шеесет и третата) 

и 64 (шеесет и четвртата) седница на Советот. 

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

Јолевски кажа дека на огласот за избор на ВЈО на ВЈО Штип се имаат јавено 

вкупно четири кандидати од кои еден од нив во меѓувреме ги исполнил 

условите за старосна пензија со навршување на 64 години возраст, по што 

остануваат три кандидати и тоа јавните обвинители Ристо Бојаџиски, Стевчо 

Донев и Даница Монева. Воедно ги запозна членовите на Советот со движењето 

на јавнообвинителската кариера за секој кандидат поединечно. Кажа дека сите 

кандидати се позитивно оценети и дека ниту за еден кандидат не се води 

дисциплинска постапка, ниту има непочитување на етичкиот кодекс, по што 

отвори дискусија по оваа точка од дневниот ред. 

   Член на Советот зема збор и воедно кажа дека добро ги познава кандидатите.  

За јавниот обвинител Ристо Бојаџиски  кажа дека успешно ја обавувал работата 

како раководител на ОЈО Штип, веќе трет мандат што се гледа и преку 

резултатите во работењето на ова јавно обвинителство, така што е со мислење 

дека и функцијата ВЈО на ВЈО Штип успешно би ја извршувал. За кандидатот 

Стевчо Донев кажа дека го познава уште од времето кога бил кандидат за јавен 

обвинител со завршена АСЈО, истакна дека се работи за многу стручен јавен 

обвинител, исполнителен и дека ја има следено неговата предметна работа и 

смета дека станува збор за изграден јавен обвинител кој  исто така  може со 

успешност да ја извршува функцијата ВЈО на ВЈО Штип. За кандидатот Даница 

Монева кажа дека исто така станува збор за искусен и квалитетен јавен 

обвинител, дека ги исполнува условите за вршење на таа функција 

 и дека и она успешно ,може да ја извршува функцијата ВЈО на ВЈО Штип.  

   Член на Советот смета дека е подобро да се дискутира за секој кандидат 

посебно, а не одеднаш за сите. Воедно даде свое мислење за трите кандидати и 

кажа дека кандидатот Ристо Бојаџиски го познава 25 години,  дека добро го 

познава движењето на неговата јавнообвинителска кариера. Истакна дека ова 

подрачје е секогаш ажурно. За кандидатот Стевчо Донев кажа дека го познава 

уште од АСЈО, дека станува збор за квалитетен и исполнителен јавен 
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обвинител, бил јавен обвинител во СЈО, па потоа во ВЈО што укажува на 

неговите квалитети како јавен обвинител. За јавниот обвинител Даница Монева 

смета дека и таа успешно би ја извршувала функцијата ВЈО на ВЈО Штип, но 

смета дека од трите кандидати нијанси го издвојуваат кандидатот Ристо 

Бојаџиски и дека овој кандидат ја има неговата поддршка. 

    Откако никој не зема збор се помина на гласање за избор на ВЈО на ВЈО 

Штип. 
 

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

Законот за Советот, после поединечното гласање кандидатот Ристо Бојаџиски 

доби 9 гласа ЗА и 0 ПРОТИВ, кандидатот Стевчо Донев доби 4 гласа ЗА и 5 гласа  

ПРОТИВ, кандидатот Даница Монева доби 3 гласа ЗА и 5 гласа ПРОТИВ по што 

за Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Штип, беше избран 

јавниот обвинител  Ристо Бојаџиски. 

 

   Под точка три од дневниот ред Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски 

истакна дека на огласот за избор на ВЈО на ВЈО Битола се има јавено само еден 

кандидат и тоа јавниот обвинител Пецо Везироски. Воедно ги запозна членовите на 

Советот со движењето на јавнообвинителската кариера на јавниот обвинител. 

Кажа дека кандидатот е позитивно оценет и дека не се води дисциплинска 

постапка, ниту има непочитување на етичкиот кодекс, по што отвори дискусија 

по оваа точка од дневниот ред. 

    Откако никој не зема збор се помина на гласање за избор на ВЈО на ВЈО 

Битола. 
    

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

Законот за Советот, после поединечното гласање донесе одлука за избор на Виш 

јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Битола, каде беше избран 

јавниот обвинител  Пецо Везироски, со добиено 9 гласа ЗА и О ПРОТИВ. 

 

  Под точка четири од дневниот ред Претседателот на Советот истакна дека на ВЈО  на 

ВЈО Скопје и на ВЈО на ВЈО Гостивар мандатите им истекуваат на 14.11.2022 година, 

по што предложи Советот да донесе одлука за распишување на оглас за избор на ВЈО 

на ВЈО Скопје и ВЈО на ВЈО Гостивар.  

   Предлогот на Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски едногласно беше 

усвоен од страна на членовите на Советот. 

 

    Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ донесе одлука за 

распишување на оглас за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно 

обвинителство Скопје и Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство 

Гостивар. 

 

   Под точката пет од дневниот ред Претседателот на Советот истакна дека на 

14.11.2022 година и истекува мандатот на Основниот јавен обвинител на ОЈО ГОКК – 

Скопје, а треба да се спроведе постапката за избор на ОЈО на ОЈО ГОКК-Скопје, за 

гласање кое не може да биде порано од 30 дена, пред објавувањето на огласот и затоа 

како датум на избор го предложи 07.11.2022 година.  

    Предлогот на Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски едногласно беше 

усвоен од страна на членовите на Советот 

 

   Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ донесе одлука за 

распишување на оглас за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно 

обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - Скопје. 
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  Под точката шест од дневниот ред Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски, 

истакна дека Основните јавни обвинителства Битола, Кавадарци, Куманово, Гостивар и 

Велес ќе немаат Основни јавни обвинители, поточно на 14.11.2022 година, им истекува 

мандатот, додека  во ОЈО Гостивар и ОЈО Куманово, претходно не бил избран Основен 

јавен обвинител на овие јавни обвинителства. Предложи Советот  да донесе одлука за 

распишување на оглас за избор на Основен јавен обвинител на ОЈО Битола, ОЈО 

Кавадарци, ОЈО Куманово, ОЈО Гостивар и ОЈО Велес. 

   Предлогот на Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски едногласно беше 

усвоен од страна на членовите на Советот. 

 

    Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ донесе одлука за 

распишување на оглас за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно 

обвинителство Битола, Основен јавен обвинител на Основното јавно 

обвинителство Кавадарци, Основен јавен обвинител на Основното јавно 

обвинителство Куманово, Основен јавен обвинител на Основното јавно 

обвинителство Гостивар, и  Основен јавен обвинител на Основното јавно 

обвинителство Велес. 

 

    Под точка седум од дневниот бред Претседателот на Советот г-дин Антонио 

Јолевски ги запозна членовите на Советот дека на ден 27.09.2022 година, Вишиот јавен 

обвинител на Вишото јавно обвинителство Штип, д-р Тодор Витларов ги исполнува 

условите за старосна пензија со навршување на 64 години возраст. Согласно тоа кажа 

дека Советот треба да донесе одлука и решение за престанок на мандатот јавен 

обвинител на ВЈО Штип.  

   Предлогот на Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски беше усвоен од 

страна на членовите на Советот. 

 

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

престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на услови за 

старосна пензија со навршување на 64 години возраст за јавниот обвинител на 

ВЈО Штип д-р Тодор Витларов заклучно со 30.09.2022 година. 

 

   Под точка разно од дневниот ред збор зема г-дин Иџет Мемети, кој ги запозна 

членовите на Советот  по однос на проектот ЕУ подршка за владеење на правото во 

РСМ. Кажа дека на ниво на Влада има подготвено извештај за имплементација на 

стратегија за правосудниот систем 2017-2022 и акцискиот план, и истовремено ги 

информираше дека на ниво на влада е формирана работна група за подготвивање на 

новата стратегија со акциски план за 2023-2027 година. Работната група го одржа 

првиот состанок на кој беа формирани три под работни групи како и бил договорен 

начинот на работа на телото. На истата седница било заклучено извештајот за 

имплементација на стратегијата 2017-2022 година, со Акцискиот план кој дава пресек 

на зацртаното и сработеното, да се достави до сите засегнати институции со цел да 

даваат мислења за подготовка на новата  стратегија. Затоа Министерството за правда на 

РСМ, извештајот ни го достави, да биде рагледан како орган и Советот да даде 

мислење.  Кажа дека тоа што е член на работната група не се коси со тоа што го 

расправаме. Ставот односно мислењето на Советот, ќе му биде од корист. Истовремено 

ги информираше членовите на Советот дека во континуитет ќе ги информира за 

подготовката на новата стратегија.     

   Член на Советот се осврна на изготвената претходната стратегија и кажа дека немало 

ниту еден член на Советот. Советот реагирал со писмо до МП, и добил веќе изготвена  

Стратегија каде Советот бил само во неколку реченици спомнат, а да без притоа никој 

од страна на членовите на Советот биде консултиран.  Смета дека поента на сето ова е 

Советот да има некаков ефект од целата работа.  

    Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски  ги запозна членовите на Советот 

со содржината на писмото доставено од страна на Министерот за правда на РСМ, и 
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воедно предложи предлогот за стратегијата да излезе како предлог на претставникот на 

Советот. 

    Јавниот обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовески кажа дека овој документ е јавно 

достапен и јавно објавен и  смета дека идејата е  Советот да се вгради во оваа 

стратегија, а дали сето тоа ќе се оствари е друго прашање.  

    

    Заклучок: Членовите на Советот одлучија материјалите од стратегијата да 

бидат поделени  на запознавање, и на една од наредните седници Советот да заземе 

став во врска со истата.  

    

    Под истата точка од дневниот ред Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски 

ги запозна членовите на Советот, дека  Институтот за човекови права  сакаше да одржи 

работилница со членовите на Советот за ден 03.10.2022 година, и дека датумите се 

поместени и кажа дека како нови термини се предложени 10, 11 и 14.11. да се одржи 

работилницата на тема Зголемување на транспарентноста и отчетноста на Советот на 

јавните обвинители на РСМ.  

   Од страна на членовите на Советот беше одлучено кој сака да учествува да се 

пријави. 

  Под истата точка од дневниот ред Претседателот на Советот предложи да се формира 

работна група која ќе ја разгледа работната верзија на предлог на кривичниот закон.  

   Беше одлучено секој член посебно да го разгледа материјалот, а потоа Советот да 

заземе став по истиот.  

   Под точката Разно претседателот на Советот ги запозна членовите на Советот со 

содржината на претставката поднесена од страна на Финансовата полиција од 

тогашниот директор г-дин Арафат Муареми, а која се однесувала на работењето на 

јавните обвинители во ОЈО ГОКК-Скопје.   

   Член на Советот предложи членот кој ја има добиено на работа да одлучи како ќе 

постапи по истата и да го запознае Советот. 

   Под истата точка од дневниот ред Претседателот на Советот ги запозна членовите на 

Советот со содржината на писмото доставено до Советот од страна на АСЈО, а се 

однесува на неетичко и недолично однесување  на еден од слушателите на АСЈО. 

   Под точкката разно заменик претседателот на Советот се осврна на неговиот предлог 

за распишување на оглас, кој беше ставен на гласање и истиот не доби потребен број на 

гласови за да помине како дополнување на дневниот ред, под изговор да се направи 

анализа. Предложи истата да се направи, и изготви од страна на тие членови кои биле 

против неговиот предлог за дополнуавње на дневниот ред и на наредна седница истата 

да ја образложат.  

     

   Јавниот обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовески смета дека има противречности и 

дека во ВЈО Гостивар нема избрано шеф, а се бара распишување на оглас за избор на 

јавен обвинител, смета дека сега не е правиот момент за објавување на оглас, а кога ќе 

се створат услови истиот ќе биде распишан. 

 

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

седница на Советот. 

       

                                          

     Zapisnikot go vodel:    
     Аспарух Мисајловски 
      Генерален секретар 
  

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Антонио Јолевски  


