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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. 02-193/6 
Skopje, 27.10.2022 godina 
 
Zapisnik od шеесет и седма sednica na Sovetot na javnite obviniteli na 
Republika Северна Makedonija odr`ana na 27.10.2022 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 седмата  sednica na Sovetot. 
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

1. Усвојување на записникот од  66 (шеесет и шеста) седница. 

2. Донесување на одлука за избор на јавни обвинители во Основното јавно 

обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје. 

3. Донесување на одлука за формирање на Комисија за спроведување на 

гласањето за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно 

обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје. 

4. Разно.  
 

     Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ја отвори 67-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 точката донесување одлука за објавување на оглас за избор на јавни 

обвинители во ВЈО Битола, ВЈО Скопје и ВЈО Гостивар. Воедно постави прашање дали 

одлуката ќе биде донесена на денешната седница или пак на наредната седница на 

Советот.  

    Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека на минатата седница 

било дискутурано по ова прашање и било одлучено да се објават огласи за овие виши 

јавни обвинбителства откако ќе се заврши со избор на тековните огласи за избор на 

јавни обвинители.  
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  Откако никој не зема збор за измена и дополнуавње на дневниот ред, претседателот на 

Советот го стави на гласање дневниот ред за 67-та седница. Вака предложениот дневен 

ред едногласно беше усвоен од страна на членовите на Советот. 

    Под точка еден едногласно беше усвоен записникот од 66 (шеесет и шестата) 

седница на Советот. 

   Под точка два од дневниот ред Претседателот на Советот кажа дека на огласот за 

избор на четири јавни обвинители во ОЈО ГОКК, се имаат пријавено шест кандидати и 

тоа јавните обвинители Милица Гаврилова, Арсим Адеми, Маја Коневска, Елизабета 

Јосифоска, Верица Бржецка Крстева и Златко Биковски. Воедно ги запозна со 

биографијата и движењето на кариерата за секој кандидат поединечно. За кандидатот 

Милица Гаврилова даде кратка биографија, кажа дека  е јавен обвинител во ОЈО Штип, 

дека има завршено Академија за судии и јавни обвинители, дека од 2018 година е јавен 

обвинител во ОЈО ГОКК. Кажа дека Етичкиот совет има дадено мислење за 

прекршување на етичкиот кодекс со која одлука и содржина Советот бил запознаен и 

дека е позитивно оценета.  

За кандидатот Арсим Адеми исто така даде кратка биографија, кажа дека е јавен 

обвинител во ОЈО Гостивар, дека е позитивно оценет, дека има завршено Академија за 

судии и јавни обвинители. Кажа дека од страна на Етичкиот совет нема поведено 

постапка, нуту пак се води дисциплинска постапка од страна на ЈОРСМ. 

За кандидатот Маја Коневска кажа дека ја извршува функцијата јавен обвинител во 

ОЈО ГОКК три мандати и тоа од 2010 година, позитивно е оценета и нема 

дисциплински постапки поведено против неа, ниту пак од страна на Етичкиот совет е 

констатирано прекршување на етичкиот кодекс. 

За кандидатот Елизабета Јосифоска кажа дека е јавен обвинител во ОЈО Гостивар, која 

времено е упатена во ОЈО ГОКК, дека била јавен обвинител во СЈО, позитивно е 

оценета, од Етичкиот совет нема прекршување на етичкиот кодекс, додека се води 

дисциплинска постапка од страна на ЈОРСМ со уште двајца јавни обвинители. 

За кандидатот Верица Бржецка Крстева даде исто така кратка биографија, кажа дека 

има завршено Академија за судии и јавни обвинители, дека е јавен обвинител во ОЈО 

Скопје, дека е позитивно оценета и дека не се водат никакви дисциплински постапки.  

За кандидатот Златко Биковски кажа дека е јавен обвинител во ОЈО Берово, дека бил 

Основен јавен обвинител на ОЈО Берово, бил  јавен обвинител во ОЈО ГОКК. Кажа 

дека против него е завршена првостепена дисциплинска постапка и предметот сега е во 

Советот во жалбена постапка, и дека Еточкиот совет до сега нема поведено постапка за 

нарушување на етичкиот кодекс. Воедно кажа дека истиот е позитивно оценет.  

Откако ги запозна членовите на Советот со кратката биографија на кандидатите за 

јавни обвинители во ОЈО ГОКК-Скопје, Претседателот на Советот отвори дискусија по 

оваа точка од дневниот ред.  

  Јавниот обвинител на РСМ, г-дин Љубомир Јовески во однос на кандидатот Милица 

Гаврилова, се осврна на мислењето на Етичкиот совет и даде појаснување дека во тој 

случај станувало збор за еден предмет каде настанал спор во делот на надлежноста и 

тоа помеѓу ОЈО ГОКК и ОЈО Кавадарци, дека предметот бил рефериран во ЈОРСМ и 

дека било постапено според дадените укажувања. Кажа дека предметот е пресуден и 

дека за тој предмет била поднесена иницијатива за дисциплинска одговорност 

утврдувајќи ги фактите и околностите во однос на постапувањето на јавниот 

обвинител, било утврдено дека нема основа за поведување на дисциплинска постапка. 

   Заменик претседателот на Советот се согласи со јавниот обвинител на РСМ, дека тој 

предмет така завршил, но смета дека  јавноста треба да знае за што станува збор и да 

биде запознаена со содржината на решението и воедно предложи содржината на истото 

биде во целост прочитана.  

    Претседателот на Советот ги запозна членовите на Советот, а и јавноста која 

присуствуваше на седницата со содржината на мислењето во предметот заведен под КО 

бр.48/20 во ОЈО ГОКК.  

      Збор зема заменик претседателот на Советот кој кажа дека лично смета дека има 

законска пречка да биде избрана за јавен обвинител во ОЈО ГОКК-Скопје, и покрај тоа 
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што предметот е позитивно решен, но за него лично, мислењето на Комисијата е битна, 

и кажа дека ќе гласа против овој кандидат. 

       Јавниот обвинител на РСМ, г-дин Љубомир Јовески, кажа дека не постои никаква 

законска пречка за да овој кандидат биде избран за јавен обвинител во ОЈО ГОКК-

Скопје,  доколку го добие потребниот број на гласови од страна на членовите на 

Советот, и воедно кажа дека во конкретниот случај станувало збор само во делот на 

надлежноста помеѓу двете јавни обвинителства. Истакна дека тоа било разрешено и 

потоа јавниот обвинител постапил согласно на укажувањата од страна на ЈОРСМ.  

   Член на Советот истакна дека од дискусиите не му е јасно и бара појаснување 

поставувајќи неколку прашања. Кажа дека Советот дискутирал за етичко однесување 

уште кога не постоел Етичкиот совет, и дека пред неколку години дал коментар за еден 

јавен обвинител, кој коментар бил погрешно протолкуван од страна на медиумите. 

Второ запраша како Советот на јавните обвинители треба да се постави пред Етичкиот 

совет. Постави прашање до јавниот обвинител на РСМ, дали иницијативата поднесена 

од страна на подносителот е одбиена и не е даден предлог за дисциплинска постапка 

или предлогот на тој што е овластен да предложи дисциплинска постапка, 

Дисциплинската комисија нашла основ дека нема основи за поведување на 

дисциплинска постапка. Запраша дали постоел став на Етичкиот совет, кога комисијата 

одлучувала по дисциплинската постапка.  

   Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски кажа дека по предлог на Вишиот 

јавен обвинител на ВЈО Скопје, постапил Етичкиот совет, кој кажал дека предходно го 

известил јавниот обвинител на РСМ за сторените повреди и по таа постапка било 

утврдено дека има прекршување на етичкиот кодекс. 

   Откако никој не зема збор се помина на гласање за избор на јавни обвинители во ОЈО 

ГОКК-Скопје.        

 

     Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ,  согласно чл. 9 т.2 и чл. 10 

од Законот за Советот, после поединечното гласање констатира дека кандидатот 

Милица Гаврилова доби 6 гласа ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 2 ВОЗДРЖАНИ, според 

бадентеровото гласање доби 2 гласа ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН, со што 

не ги доби потребниот број на гласови за избор на јавен обвинител во ОЈО ГОКК-

Скопје. 

  Кандидатот Арсим Адеми доби 2 гласа ЗА,  4 гласа  ПРОТИВ и 3 ВОЗДРЖАНИ, 

со што не ги доби потребниот број на гласови за избор на јавен обвинител во ОЈО 

ГОКК-Скопје. 

 Кандидатот Маја Коневска доби 5 гласа ЗА,  2 гласа ПРОТИВ и 2 ВОЗДРЖАНИ 

со што не ги доби потребниот број на гласови за избор на јавен обвинител во ОЈО 

ГОКК-Скопје. 

Кандидатот Елизабета Јосифоска доби 0 гласа ЗА, 7 гласа ПРОТИВ и 2 

ВОЗДРЖАНИ со што не ги доби потребниот број на гласови за избор на јавен 

обвинител во ОЈО ГОКК-Скопје. 

Кандидатот Верица Бржецка Крстева доби 6 гласа ЗА, 3 гласа ПРОТИВ,  според 

бадентеровото гласање доби  1 глас ЗА, 3 гласа ПРОТИВ, со што не ги доби 

потребниот број на гласови за избор на јавен обвинител во ОЈО ГОКК-Скопје. 

Кандидатот Златко Биковски доби 3 гласа ЗА,  и 6 гласа ПРОТИВ  со што не го 

доби потребниот број на гласови за избор на јавен обвинител во ОЈО ГОКК-

Скопје. 

 

   Под точка три од дневниот ред Претседателот на Советот истакна дека Советот, 

поради избор на Основен јавен обвинител на ОЈО ГОКК-Скопје, треба да донесе одлука 

за формирање на Комисија за спроведување на гласање за избор на Основен јавен 

обвинител на ОЈО ГОКК-Скопје. Воедно за членови на Комисијата ги предложи г-дин 

Влатко Георгиевски за претседател, г-ѓа Фиданка Рајевска за член и г-дин Арбер Исаку 

за член, додека за заменици членови ги предложи г-дин Коле Штерјев, г-ѓа Јасна 

Жежова и г-дин Иџет Мемети. 
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    Г-дин Иџет Мемети кажа дека неможе да учествува во Комисијата како заменик 

поради лични причини, по што на негово место како заменик член беше именуван г-

дин Антонио Јолевски. 

 

 Заклучок: Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија 

донесе одлука за формирање на Комисија за спроведување на гласање за избор на 

Основен јавен обвинител на ОЈО ГОКК-Скопје, во состав Влатко Георгиевски за 

претседател, г-ѓа Фиданка Рајевска за член и г-дин Арбер Исаку за член, додека за 

заменици членови г-дин Коле Штерјев, г-ѓа Јасна Жежова и г-дин Антонио 

Јолевски. 

 

   Под точка разно од дневниот ред претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски 

ги запозна членовите на Советот со содржината на поднесеното барање за престанок на 

мандатот член на Советот за г-дин Фаик Арслани, при истиот да се јави на огласот за 

избор на Виш јавен обвинител на ВЈО Гостивар.Истакна дека Советот треба да ја 

прифати  оставката , но предложи заеднички Советот да одлучи бидејќи во тек се 

избори за јавни обвинители и  Советот е на граница со кворум. Воедно даде предлог  

оставката поднесена од страна на членонот на Советот биде разгледана откако ќе се 

заврши со изборот на јавни обвинители по завршениот оглас во Вишите јавни и 

основните јавни обвинителства, а пред да се одлучува за избор на Виш јавен обвинител 

на ВЈО Гостивар.  

    Член на Советот се сложи со предлогот на претседателот на Советот, првин да се 

пополнат шефовските места во вишите и основните  јавни обвинителства, а кога ќе се 

одлучува за избор на Виш јавен обвинител на ВЈО Гостивар, тогаш да се стави на 

дневен ред поднесената оставка од страна на членот на Советот г-дин Фаик Арслани.  

    Г-дин Фаик Арслани кажа дека откако бил објавен огласот за избор на Виш јавен 

обвинител на ВЈО Гостивар, одлучил да се јави на истиот и смета дека согласно законот 

неможе да биде член на Советот и да конкурира за јавен обвинител на ВЈО Гостивар и 

од таа причина поднел оставка од функцијата член на Советот. Воедно кажа дека сега е 

на Советот да одлучи кога истата ќе биде разгледувана и кога ќе се одлучува по истата, 

но предложи тоа да биде пред 14.11. кога му завршува мандатот на шефот на ВЈО 

Гостивар. 

    Г-дин Иџет Мемети  кажа дека во конкретниот случај од формален аспект односно во 

рамките на закон, тој е член на Советот до неговиот избор , ако биде избран за шеф на 

ВЈО, со чинот на избор нему по сила на закон му престанува мандатот член на Советот. 

Кажа дека од етички аспект колегата поднел оставка и тоа е во ред, односно етично. 

Истакна дека Советот на јавните обвинители на РСМ е надлежен да цени кога ќе ја 

прифати неговата оставка, односно кога ќе констатира престанок на функцијата член на 

Советот со прифаќање на оставката, истата може да биде и дента кога ќе се врши избор 

за ВЈО Гостивар.   

    Од страна на членовите на Советот беше констатирано дека г-дин Фаик Арслани ќе 

продолжи да ја извршува функцијата член на Советот до ставањето на точката за 

изборот на  Виш јавен обвинител на ВЈО Гостивар.  

    Под истата точка од дневниот ред претседателот на Советот кажа дека поради тоа 

што јавните обвинители во ОЈО ГОКК-Скопје, Маја Конеска и Милица Гаврилова, не 

биле повторно избрани, Советот треба да донесе одлука за нивно враќање во јавните 

обвинителства од каде се избрани за јавни обвинители во ОЈО ГОКК-Скопје. Воедно 

кажа дека јавниот обвинител Елизабета Јосифоска која исто така не беше избрана за 

јавен обвинител во ОЈО ГОКК-Скопје, кажа дека таа е времено упатена во тоа јавно 

обвинителство од страна на јавниот обвинител на РСМ, за време не подолго од шест 

месеци и тука Советот нема надлежност да носи одлука.  
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    Заклучок:  Советот на јавните обвинители на Република  Северна Македонија 

донесе одлука со која јавниот обвинител Маја Коневска се враќа во ОЈО Скопје, 

додека јавниот обвинител Милица Гаврилова се враќа во ОЈО Штип. 

 

    Под истата точка од дневниот ред заменик претседателот на Советот предложи на 

наредна седница на Советот се донесе одлука за објавување на оглас за избор на јавни 

обвинители во ВЈО Скопје, ВЈО Гостивар и ВЈО Битола, имајќи ги во предвид 

состојбите во тие јавни обвинителства. Потенцираше дека последен пат бил извршен 

избор на јавни обвинители во ВЈО Гостивар на ден 16.10.2013 година. Предложи 

Советот на денешната седница донесе заклучок по однос на неговиот предлог, и да се 

стави на гласање. 

  Г-дин Иџет Мемети зема збор и кажа дека на минатата седница било разговарано  за 

ова прашање и  Советот заземал став дека во моментот не е потребно да се оди со оглас 

за избор на јавни обвинители, се додека не се завршат тековните огласи, со што ова 

прашање е абсолвирано. 

   Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски го стави на гласање предлогот на 

заменик претседателот на Советот, неговиот предлог за донесување на одлука за 

објавување на оглас за избор на јавни обвинители ВЈО Скопје, ВЈО Гостивар и ВЈО 

Битола биде ставен како точка на наредната седница.  

  Јавниот обвинител на РСМ г-дин Љубомир Јовески смета дека не може на секоја 

седница да се става ист предлог за кој веќе било гласано од страна на членовите на 

Советот  на претходната седница.  

   Член на Советот предложи ова прашање да го решат Претседателот и заменик 

претседателот при составување на дневниот ред за една од наредните седници. Смета 

дека сега нема поента да се гласа за нешто за што е веќе било одлучено на минатата 

седница на Советот.  

  

 

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

седница на Советот. 

       

                                          

     Zapisnikot go vodel:    
     Аспарух Мисајловски 
      Генерален секретар 
 

 

 

  

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Антонио Јолевски 
  


