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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. 02-200/3 
Skopje, 01.11.2022 godina 
 
Zapisnik od шеесет и осма sednica na Sovetot na javnite obviniteli na 
Republika Северна Makedonija odr`ana na 01.11.2022 godina.  
 
Prisutni: 
г-дин Антонио Јолевски -Претседател на Советот 

г-дин Арбер Исаку – Заменик претседател 

г-дин Влатко Георгиевски 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 шеесет и осмата  sednica na Sovetot. 
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

1. Утврдување на листа од пријавените кандидати за избор на основен јавен 

обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција - Скопје 

2. Разно.  

 
 

      Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ја отвори 68-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 на огласот за избор на основен јавен обвинител на 

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и 

корупција-Скопје, објавен во “Сл. Весник на РСМ” бр.216/22 од 06.10.2022 

година, се имаат пријавено вкупно пет кандидати. Воедно кажа дека еден од 

кандидатите и тоа јавниот обвинител Енѓелуше Кадриу Леши,  на ден 

31.10.2022 година, ја има повлечено пријавата за конкурс за јавен обвинител на 
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ОЈО ГОКК, со што останаа четири кандидати и тоа јавните обвинители Ислам 
Абази, Ермон Незири, Деса Пауновска и Вилма Русковска.  Истакна дека сите 

јавни обвинители се позитивно оценети, дека сите ги исполнуваат условите и 

имаат над шест години стаж како јавни обвинители, што значи дека Советот 

треба да изготви листа на кандидати и согласно законот таа треба да биде 

сочинета според  азбучниот ред по презиме. Вака изготвената кандидатска листа 

едногласно беше усвоена од страна на членовите на Советот.  

   Под точката разно претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ги 

запозна членовите на Советот со писмото доставено до Советот од страна на 

Институтот за човекови права, каде за ден 15.11.2022 година, планирано е да се 

одржи работилница на тема Зголемена транспарентност и отчетност на Советот 

на јавните обвинители на РСМ. Кажа дека на работилницата предвидено е да 

земат учество претставници  на Советот, ЈОРСМ, ВЈО Скопје , ОЈО Скопје како 

и вработени во администрацијата. За местото и времето на одржувањето на 

работилницата кажа дека Советот дополнително ќе биде известен.  

    Под истата точка од дневниот ред претседателот на Советот ги запозна 

членовите на Советот, со содржината на дописите на АСЈО, каде од Советот  се 

бара  да предложи два члена на Управниот одбор на Академијата, поради 

истекот на мандатот на сегашните членови на ден 25.11.2022 година, и воедно 

да се предложат два члена и нивни заменици на Комисијата за завршен испит од 

редот на јавните обвинители. Од страна на членовите на Советот беше одлучено 

на една од наредните седници, Советот да донесе одлука за предлагање на 

членови на УО на Академијата, како и двајца членови и нивни заменици на 

Комисијата за завршен испит при АСЈО. 

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

Јолевски ги запозна членовите на Советот со содржината на доставеното 

овластување од страна на Вишиот јавен обвинител на ВЈО Штип г-дин Ристо 

Бојаџиски, каде јавниот обвинител во ОЈО Кочани, г-дин Игорчо Крстов се 

овластува да постапува по предмети во ОЈО Делчево почнувајќи од 04.11.2022 

до 04.03.2023 година, од причини што во ова јавно обвинителство нема јавен 

обвинител.   

    Член на Советот зема збор и предложи Советот да иницира измена на Законот 

за Советот на јавните обвинители на РСМ, и законот за Јавното обвинителство 

во делот на упатувањата на јавни обвинители во друго јавно обвинителство, и 

воедно предложи да се побара состанок во Министерството за правда 

    Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски предложи, Советот да 

формира работна група, бидејќи смета дека треба да има повеќе измени во 

Законот за Советот на јавните обвинители на РСМ, како и во Законот за Јавното 

обвинителство, а потоа да се оди на средба во Министерството за правда.      

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

14.11.2022 година, Советот да одржи седница за избор на јавни обвинители за 

шефовските места. Од страна на членовите на Советот беше одлучено овој 

датум биде прифатен за одржување на седницата за избор на јавни обвинители. 

    Под точка разно член на Советот ги запозна членовите на Советот со 

содржината на два предмета и тоа едниот предмет се однесува на ДКСК – 

предмет барање за доставување на податоци, информации за настан во ОЈО 

Кочани. Ги запозна членовите на Советот како постапил по овој предмет и 

воедно кажа  дека ДКСК нема надлежност да бара информации и да искажува 

било какви сомневања за работата и постапувањето на јавните обвинители. Во 

вториот предмет кажа дека е во врска со Народниот правобранител во 

предметот што се однесува за лице осудено за надриписарство.  Кажа дека се 
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има обратено до ЈОРСМ уште во 2020 година, дека е побарана информација во 

врска со овој предмет и дека сеуште нема добиено информација. Кажа дека 

предметот го архивирал и воедно побара мислење од страна на Советот.   Ставот 

на членовите на Советот беше идентичен согласно постапувањата на членот на 

Советот. Исто така ги запозна членовите на Советот со постапувањето по 

предметот кој го има наследено од поранешен член на Советот.  

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

осмата седница на Советот. 

                                            

 
 
 
       Zapisnikot go vodel    
        Asparuh Misajlovski 
        Генерален Секретар  

 

 

 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Антонио Јолевски 
 


