
1 

 

 

 

 
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. 02-15/6 
Skopje, 18.01.2023 godina 
 
Zapisnik od седумдесет и втора sednica na Sovetot na javnite obviniteli na 
Republika Северна Makedonija odr`ana na 18.01.2023 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.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 
седумдесет и втората  sednica na Sovetot. 
   

Pretsedatelot na Sovetot go predlo`i sledeniot dneven red: 
 

1. Усвојување на записниците од 69 (шеесет и деветта) , 70 (седумдесетта) и 

71 (седумдесет и прва) седница на Советот.  

2. Донесување на Годишен распоред за работата на Советот на јавните 

обвинители на РСМ за 2023 година.  

3. Донесување на одлука за формирање на работна група за изготвување на 

Годишен извештај на Советот на јавните обвинители на РСМ за 2022 

година. 

4. Разно 
 

     Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ја отвори 72-та седница 

на Советот и воедно го предложи дневниот ред. Пред истиот да биде усвоен, 

Заменик претседателот на Советот г-дин Арбер Исаку зема избор и воедно 

истакна дека на претходната седница на Советот било разговарано, за на 

наредна седница на Советот, како точка од дневен ред биде разгледана 

можноста за донесување на одлука за распишување на оглас за избор на јавни 

обвинители во четирите  Виши јавни обвинителства во РСМ, како и за ОЈО 

ГОКК. Воено предложи, дневниот ред биде дополнет по овие точки. 

     Член на Советот предложи точката да гласи следење на состојбите и преку 

анализи да се утврдат состојбите и потребите, а потоа да се оди со објавување 

на оглас за избор на јавни обвинители.  



2 

 

       Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски предложи по оваа точка биде 

разговарано на наредна седница на Советот, и воедно кажа дека има разговарано со 

директорката на АСЈО, за доставување на списокот на завршени 28 кандидати  од 

АСЈО, кои во иднина ќе бидат јавни обвинители, и воедно кажа дека во тој список стои 

од кои места доаѓаат кандидатите, а тоа ќе помогне при распишување на оглас за избор 

на јавни обвинители во Вишите јавни обвинителства од причина што ќе се знае колку 

Основни јавни обвинителства ќе бидат пополнети со нов јавнообвинителски кадар. 

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

страна на членовите на Советот, и воедно заменик претседателот на Советот г-дин 

Арбер Исаку го повлече барањето за дополнување на дневниот ред за 72-та седница на 

Советот.  Предложениот дневен ред за 72-та седница беше едногласно усвоен од страна 

на членовите на Советот 

 

  Под точка еден од дневниот ред  едногласно беа усвоени записниците од  69 (шеесет 

и деветтата) , 70 (седумдесеттата) и 71 (седумдесет и првата) седница на 

Советот.  

 

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

даде предлог за составување на распоредот за работа на Советот на јавните обвинители 

за 2023 година, и кажа истиот да остане како од претходната година, со тоа што на 

местото на г-дин Фаик Арслани, како координатор за подрачјето на ВЈО Скопје, ќе 

биде г-ѓа Душица Димитриеска, и измена поточно ротација да има кај г-дин Иџет 

Мемети кој да биде координатор за ВЈО Гостивар, а г-дин Арбер Исаку биде 

координатор за ВЈО Скопје.  

  

    Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ, донесе распоред за работа на 

членовите на Советот за 2023 година, каде за координатори во секое од четирите 

подрачја на Вишите јавни обвинителства во РСМ, назначени се: 

     За подрачјето на Вишото јавно обвинителство Битола ќе постапуваат г-ѓа Јасна 

Жежова и г-ѓа  Фиданка Рајевска. 

      За подрачјето на Вишото јавно обвинителство Гостивар ќе постапуваат г-дин 

Иџет Мемети и г-дин Влатко Георгиевски 

      За подрачјето на Вишото јавно обвинителство Скопје ќе постапуваат г-дин 

Арбер Исаку  и г-ѓа Душица Димитриеска 

      За подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип ќе постапува г-дин Коле 

Штерјев. 

 

     Заклучок: Имајќи во предвид дека подрачјето на ВЈО Скопје, има поголем 

обем на претставки, претставки може да добиваат и останатите членови на 

Советот, кои не се координатори за ова подрачје. 

  

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

треба да донесе одлука за изготвување на Годишен извештај на Советот на јавните 

обвинители на РСМ за 2022 година, и воедно предложи истиот да биде изготвен од 

страна на г-дин Иџет Мемети, г-ѓа Душица Димитриеска и г-дин Влатко Георгиевски. 

     Предлогот на Претседателот на Советот едногласно беше усвоен од страна на 

членовите на Советот. 

 

     Заклучок: Советот на јавните обвинители на РСМ, донесе Одлука за 

изготвување на Годишен извештај на Советот на јавните обвинители на РСМ за 

2022 година, кој ќе биде изготвен од страна на г-дин Иџет Мемети, г-ѓа Душица 

Димитриеска и г-дин Влатко Георгиевски. 

 

     Под точка разно Претседателот на Советот г-дин Антонио Јолевски ги запозна 

членовите на Советот, со водениот разговор со директорката на АСЈО во врска со 



3 

 

списоците на завршени кандидати од АСЈО, кои ќе бидат идни јавни обвинители. 

Воедно ги извести членовите на Советот со дискусиите кои биле водени во 

Министерството за правда, каде учествува како член во Комисијата за стратегија 2023-

2027, каде било разговарано за измените на Законот за Советот на јавните обвинители и 

Законот на јавното обвинителство, и ги искажа дадените предлози и сугестии.  

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

Јолевски предложи да се донесе одлука за исплата на додатоци на плата за членовите на 

Советот за месец јануари 2023 годин, во висина од 15%.проценти. 

      

    Заклучок: Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, 

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

обвинители на РСМ, во висина од 15% на основа на плата за месец јануари 2023 

година.   

 

     Под точка разно од дневниот ред член на Советот ги запозна членовите на Советот 

со содржината на ургенцијата доставена од страна на Народен правобранител на РСМ 

до Советот.  Воедно ја образложи целата постапка и кажа дека по дадената ургенција не 

треба да даде одговор од причина што смета дека Советот нема таква обврска спрема 

народниот правобранител на РСМ. Советот се согласи со предлогот на член на Советот 

и застана на став дека на ваквите претставки и ургенции да не се одговара и да се 

држиме до законот.  

      Г-дин Иџет Мемети истакна дека постои појава на незнаење на правниот систем, и 

смета дека доколку Советот постапи тоа би значело дека постапува надвор од своите 

граници со што може да се создаде лоша пракса. Воедно предложи да се одржи работен 

состанок со претседателката на ДКСК, а се со цел да се расчистат недоразбирањата.  

     Под истата точка од дневниот ред, Заменик претседателот на Советот г-дин Арбер 

Исаку  ги запозна членовите на Советот со содржината на претставката поднесена од 

страна на ДКСК, а се работи за иницијатива за утврдување на одговорност на службено 

лице, јавен обвинител во ОЈО Гостивар, заведен под РО бр.143/22. Кажа дека биле 

проверени наводите и било утврдено дека претставката е неосновата и истата ќе биде 

архивирана во Советот. Исто така, Заменик претседателот на Советот г-дин Арбер 

Исаку ги запозна членовите на Советот со содржината на предметот и претставката 

поднесена од страна на оштетено лице заведена под РО бр. 116/22 и воедно кажа дека 

станува збор за застареност на предметот.  

  

    Откако никој не зема збор Претседателот на Советот ја заклучи седумдесет и втората 

седница на Советот. 

       

                                          

     Zapisnikot go vodel:    
     Аспарух Мисајловски 
      Генерален секретар 
 

 

  

SOVET NA JAVNITE OBVINITELИ NA     
 REPUBLIKA СЕВЕРНА MAKEDONIJA                                            

PRETSEDATEL 
                    Антонио Јолевски  


