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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЗЈОРМ
во период од 25.02.2014 до 26.02.2015 година
1. Редовни работни средби со претставници на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, Одделот
за владеење на правото и Одделот за правосудни реформи
2. Работни средби со претставници од Амбасадата на САД – Биро за меѓународна
борба против наркотици и спроведување на законите (ИНЛ)
3. Состанок со претставници на Меѓународната организација за миграција (ИОМ) и
Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев“
4. Изолациона сесија за претставување на стратегијата за Односи со јавност на
јавните обвинителства
5. Изготвување Етички Кодекс на јавните обвинители од страна на работна група
6. Учество во работна група за изготвување на предлог - измени на Законот за
кривична постапка и детектирање на проблемите кои се појавуваат при
практичното постапување
7. Една работилница на тема: Финансиски истраги, за подрачје на Вишо Јавно
обвинителство Штип
8. Реализација на регионална работилница “Финансиски истраги“
9. Тркалезна маса за заокружување на проектот “Финансиски истраги“
10. Учество на членови на ЗЈОРМ на семинар на тема: “Заеднички истражни
тимови“од 06 – 09 јули 2014 година
11. Студиска посета на Јавното обвинителство на Република Хрватска, од страна на
лицата задолжени за Односи со јавноста при Јавното обвинителство на Република
Македонија
12. Конференција на тема “Криминал од омраза“ која се одржа на 28 мај 2014 година
13. Еднодневен семинар на тема: “Меѓународна соработка во кривична материја“
одржан на 21 ноември 2014 година
14. Изработка на Водич за новинари “Јавност во кривичната постапка“
15. Издавање и промоција на Прирачник за практичари за компјутерски криминал со
подршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје
16. Обука во врска со сведоците и жртвите во постапката, малолетници како сведоци
или жртви, на 09 и 10 октомври 2014 година
17. Состанок со претставници на Венецијанска Комисија при Советот на Европа на 09
септември 2014 година
18. Дводневен семинар на тема “Општокорисна работа и останати алтернативни
мерки“ на 15 и 16 октомври 2014 година
19. Присуство на членови на ЗЈОРМ на семинар: Механизми за прибирање податоци и
мониторинг на криминал од омраза : практичен водич на 21 октомври 2014 година
20. Учество во организација на регионална работилница “Нови пристапи во водењето
на кривичната постапка и улогата на Јавниот обвинител“, организирана од Јавното
обвинителство на Република Македонија и TAIEX
21. Доделување на УСБ меморија за сите членови на ЗЈОРМ
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22. Набавка на роковници за сите членови на Здружението
23. Дводневен семинар: Борба против тероризмот: Најдобри практики при истрага и
гонење во случаи со учество во странски војски.
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
1. Организирање на четвртата работилница од проектот “Финансиски истраги“, во
соработка со Британската Амбасада во Скопје, Управата за финансиска полиција и
Академијата за судии и јавни обвинители, за подрачјето на Вишо јавно обвинителство
Штип. Оваа работилница се одржа на 14 март 2014 година, во хотелот ОАЗА во Штип,
каде беа присутни 25 учесници, од редот Јавните обвинители и стручните соработници
кои се членови на Здружението. Предавачи на истата беа Јавен обвинител од Основното
јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Спасенка Андонова,
како и четворица претставници на Управата за финансиска полиција, Сузана Петровска,
Јане Шилев, Јулијана Марковска и Лидија Сиљаноска.
2. Како заокружување на неколкумесечниот проект “Финансиски истраги“, на 26 и 27 март
2014 година, во хотелот Holiday Inn, во Скопје, се одржа регионалната работилница на
која свое присуство остварија Јавниот обвинител на Република Македонија и Претседател
на Здружението на јавните обвинители во Република Македонија, Марко Зврлевски,
Директорот на Управата за финансиска полиција, Александар Тргачевски, Основните
јавни обвинители на сите Основни јавни обвинителства, Вишите јавни обвинители на
Вишите јавни обвинтелства, членовите на Извршниот Одбор, претставници на Управата за
финансиска полиција и претставници на Британската Амбасада во Скопје. Свои
презентации за искуствата во водењето на финансиски истраги и компаративен осврт
дадоа Радмила Сучевиќ, Јавен обвинител во Вишо јавно обвинителство во Загреб,
Република Хрватска и Димитрије Попиќ, Заменик јавен обвинител во Јавното
обвинителство за организиран криминал во Република Србија. Во рамки на овој проект,
заеднички заклучок е дека сите приноси кои се стекнати нелегално, со извршување на
одредено кривично дело задолжително мораат да бидат конфискувани. Воедно, преку овој
проект претставени беа можностите кои ги нуди софтверот I2 Analyst Notebook.
3. Промоција на Водичот за новинари “Јавност во кривичната постапка“ – на 23 Април
2014 година во хотел TCC Grand Plaza, Скопје, со подршка на Мисијата на ОБСЕ во
Скопје. Еднодневен настан на кој присуствуваа 35 учесници, новинари, Јавни обвинители,
судии и лица задолжени за односи со јавноста во рамки на Јавното обвинителство и на
судовите. Презентери на оваа промоција беа авторите на Водичот, Д-р Јован Илиевски,
Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран
криминал и корупција, Зоран Димитриевски, судија во Апелационен суд Скопје и Саше
Димовски, новинар. Водичот обезбедува преглед на фазите на новата кривична постапка,
надлежностите на сите актери во процесот, јавност на постапките, исклучување на
јавноста од главните расправи, улогата на новинарите при објективното и проверено
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известување од судските процеси, како и нивната одговорност.
4. На 16 мај 2014 година, во присуство на Јавниот обвинител на Република Македонија и
Претседателот на ЗЈОРМ, Марко Зврлевски, сите Основни и Виши јавни обвинители и
членовите на Извршниот Одбор на ЗЈОРМ, се одржа интерен семинар финансиски
истраги. Одржувањето на истиот произлегува од дискусиите поттикнати од оваа тематика
на претходните работилници, реалноста и потребата од спроведувањето на финансиските
истраги кај секое кривично дело, а воедно неопходно се наметна презентирањето на
заклучоците од претходните работилници и праксата на изрекувањето на мерката
конфискација на сите приливи стекнати нелегално со сторување на кривично дело, како и
меѓусебната размена на искуства при практичното спроведување на овие мерки во
национална рамка.
5. Во насока на следење на моменталните состојби и одговарање на актуелните правни
прашања, во соработка со Мисијата на ОБСЕ беше организирана еднодневна
Конференција на тема “Криминал од омраза“ која се одржа на 28 мај 2014 година во
хотел Арка, во Скопје. На истата присуство остварија 35 учесници од редот на Јавни
обвинители, стручни соработници, судии, претставници на Министерство за внатрешни
работи, Министерство за правда, Здружението на млади правници и Здружението за
кривично право и криминологија. Целта на одржување на овој настан беше претставување
на одредбите кои се однесуваат на криминалот сторен од омраза во националното
законодавство, нивната практична примена, оценување на примената на одредбите за
кривични дела на омраза, компаративни искуства, потребни интервенции за унапредување
на одредбите, неопходност на регистрирање на случаите. Презентери на овој настан беа
Проф. Д-р Владо Камбовски, Жељка Покупец, Јавен обвинител од Република Хрватска и
Спасенка Андонова, Јавен обвинител во Основно јавно обвинителство за гонење на
организиран криминал и корупција.
6.

Промоција на Прирачникот за практичари за компјутерски криминал на 12
септември 2014 година, чиј текст беше изработен и презентиран од страна на Јавен
обвинител на Република Македонија и Претседател на ЗЈОРМ, Марко Зврлевски, Спасенка
Андонова, Јавен обвинител во Основно јавно обвинителство за гонење на организиран
криминал и корупција и Владимир Милошески, Јавен обвинител во Основно јавно
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Издавањето на овој
Прирачник во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, е со интенција да служи како
корисна алатка – водич кој содржи поими кои ќе ја олеснат идентификацијата на
средствата со кои се извршува компјутерскиот криминал, видот на докази кои треба да се
обезбедат, како и правилниот начин на нивно обезбедување, а воедно е извршено
внесување на основните параметри кои треба да се имаат предвид при одлучување во
кривично-правни предмети во кои се обработуваат кривични дела од областа на
компјутерскиот криминал, но и за сите останати кривични дела каде што е потребно да се
прибават докази кои оригинерно или деривативно се во електронска форма. На
промоцијата на Прирачникот присуствуваа 30 учесници, Јавни обвинители, стручни
соработници, судии, адвокати и претставници на Мисијата на ОБСЕ.
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7. Организирање на дводневен семинар на тема “Општокорисна работа и останати
алтернативни мерки“ на 15 и 16 октомври 2014 година, во хотелот Рамада, Гевгелија во
соработка со Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите
(ИНЛ) при Американската Амбасада во Скопје. Целта и идејата за спроведување на овој
семинар е претставување на алтернативните мерки како модификација на начинот на
казнување, исклучиво преку избегнување на затворот, меѓутоа тие не претставуваат
избегнување на одредени обврски и исполнување на одредени услови, напротив нивната
цел е сторителот на кривично дело да ги сноси последиците од своето поведение на
слобода, каде со контрола на надлежните институции се настојува да ја развие својата
одговорност и корисност кон заедницата. Со оглед да компаративните искуства, во оваа за
нас не толку позната сфера се од енормно значење, презентери на овој настан беа Роберт
Тамиети, Судија во Основен суд во Калифорнија, Невада округ, оддел во Траки, Венди
Стил, Пробациски офицер за полнолетни – Раководител на Оддел за пробација на
полнолетни за Сан Франциско, Калифорнија, додека претставувањето на националната
легислатива и очекувањата кои треба да ги исполнат алтернативните мерки, односно
нивното изрекување, ги претставија Катица Јанева, Основен јавен обвинител на основно
јавно обвинителство Гевгелија и Лидија Петровска, Судија во Основен Суд Скопје 1
Скопје. Свое присуство на овој семинар остварија претставници на сите институции кои
како релевантни фактори се вклучени во процесот на изрекување и спроведување на
алтернативните мерки, односно јавни обвинители, адвокати, судии, претставници на
Центарот за социјална работа и Управата за извршување санкции, како и претставници на
Мисијата на ОБСЕ во Скопје.
8. Како продолжение на минатогодишниот проект, а во насока на континуирана едукација,
се одржа Обука во врска со сведоците и жртвите во постапката, малолетници како
сведоци или жртви, на 09 и 10 октомври 2014 година во хотелот ТЦЦ Гранд Плаза во
Скопје, со подршка на Мисијата на ОБСЕ. Фокусот на оваа обука беше насочен кон
претставување на начините и техниките на испитување на сведоците и жртвите како
сведоци во постапката, улогата на полицијата во предистражната постапка, форензични
аспекти на развојно условените специфичности при сведочењето на децата во судската
постапка, стандардите за постапување на јавниот обвинител со децата како жртви,
оштетени и сведоци, како и регионалните искуства при испитувањето на сведоците. Овие
теми беа презентирани од Спасенка Андонова, Јавен обвинител во Основното јавно
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Цена Чаловска,
Министерство за внатрешни работи, Томислав Љубиќ, Главен кантонален обвинител на
Кантоналното обвинителство во Тузла и Прим. д-р Мери Бошковска, Завод за ментално
здравје на деца и младинци при ЈЗУ Здравствен дом на Скопје. Присутни учесници беа
Јавни обвинители кои работат со малолетници и Јавни обвинители кои работат со
полнолетни, адвокати, судии и претставници на Министерството за внатрешни работи.
9. На 29 и 30 октомври 2014 година, во хотелот ТЦЦ Плаза во Скопје, во соработка со
Мисијата на ОБСЕ, се спроведе специјализирана Обука за Односи со јавноста и
комуникациски вештини. Практичниот концепт на обуката опфаќаше симулација на
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прес конференција, интервјуа, воспоставување на соодветен однос со новинарите и
пошироката јавност, презентирање на Нацрт-Стратегијата за Односи со јавноста на
Јавното обвинителство, а се тоа со цел создавање на подобра слика во јавноста за Јавното
обвинителство, за неговата транспарентност, отвореност, непристрасност и стручност.
Овие практични вежби беа спроведени од Мартина Михордин, Портпарол на Хрватското
Јавно обвинителство, Наташа Ѓуровиќ, Заменик управител на УСКОК, Елизабета
Недановска, Државен советник за односи со јавноста при ЈОРМ и Маја Петрова,
Портпарол на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и
корупција. Слушатели на оваа обука беа лицата задолжени за односи со јавност при сите
Основни и Виши јавни обвинителства, согласно внатрешниот годишен распоред.
10. Здружението на јавните обвинители во Република Македонија и Отсекот за владеење на
правото при Мисијата на ОБСЕ во Скопје, организираа еднодневен семинар на тема:
“Меѓународна соработка во кривична материја“ на 21 ноември 2014 година (петок) во
хотел ТЦЦ Гранд Плаза во Скопје. Потребата од одржување на овој семинар беше
резултат на дилемите кои се појавуваат при секојдневното постапување на правосудните
органи при нивната соработка со релевантните институции од други држави. Имено,
добрата меѓународна соработка во кривичната материја е од витално значење за процесот
на соодветно решавање на предметите и максимално задоволување на принципите на
правдата. Фокусот на овој настан беше насочен кон претставување на теоретските и
законски одредби на видовите на меѓународна соработка и меѓународна правна помош,
екстрадицијата, превземањето и отстапувањето на кривичното гонење и трансферот на
осудени лица, замрзнување, зачувување и предавање на докази согласно Конвенцијата за
компјутерски криминал на Советот на Европа, а воедно извлекување на заклучоци преку
практични примери со цел унифицирано постапување во оваа материја. Предавачи на овој
настан беа Маја Конеска, Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на
организиран криминал и корупција и Владимир Милошески, Јавен обвинител во
Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, додека
присутни беа Јавни обвинители, судии, адвокати и стручни соработници во јавното
обвинителство.
11. Согласно постојаната поддршка на реформите во правниот систем на Република
Македонија и иницијативите за подобрување на националната легислатива преку
обезбедување одговор на правните празнини, во соработка со Бирото за меѓународна
борба против наркотици и спроведување на законите (ИНЛ) при Амбасадата на САД, на
19 и 20 февруари 2015 година, се одржа дводневен семинар: Борба против тероризмот:
Најдобри практики при истрага и гонење во случаи со учество во странски војски.
Поттикот за организирање на овој семинар е запознавање со членот 322-а од Кривичниот
Законик “Учество во странска војска, полиција, паравоени и параполициски формации“.
Со донесувањето на овој член, Република Македонија недвосмислено испраќа порака на
нулта толеранција кон ваквото однесување, со оглед да сите лица кои имаат намера да
учествуваат во вакви формации и со тоа претставуваат закана за глобалната и национална
безбедност, ќе бидат соодветно санкционирани. Националната законска рамка и
очекувањата при постапувањето и гонењето на случаи од овој карактер, беа претставени
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од страна на Владимир Милошески, Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за
гонење на организиран криминал и корупција и Јани Нича, Судија во Основен суд Скопје
1 Скопје, додека компаративните искуства и законски одредби ги претставија Марк Ласер,
Правен советник/директор на правната канцеларија на ИНЛ, Судија Ричард Стрнс,
федерален судија од Окружниот суд во Бостон, Масачусетс, Лери Шнајдер, Федерален
обвинител од САД, Сектор за борба против тероризам, Одделение за национална
безбедност, Министерство за правда и Крис Енгелс, адвокат и Раководител на
оперативните активности за Комисијата за меѓународна правда и одговорност. Како
учесници се јавија јавни обвинители, судии, претставници на Министерството за правда и
претставници на Мисијата на ОБСЕ во Скопје.
12. Во насока на активното залагање на ЗЈОРМ во зачувувањето и унапредувањето на
професионалниот интегритет на јавните обвинители формирана беше работна група за
изработка на нацрт текст за Кодекс на етика на Јавните обвинители. За таа цел беа
одржани повеќе работни состаноци, од кои произлезе и готовата верзија на Кодексот, од
тим на претставници од Советот на Јавните обвинители и двајца Јавни обвинители кои не
се членови на Советот. Членови на работната група од Советот беа Петар Аневски,
Претседател на СЈО, Јавен обвинител Дилавер Бектеши и Јавен обвинител Миле
Мојсовски, додека од Здружението на Јавните обвинители претставници се Анита
Тополова Исајловска, Јавен обвинител во Вишо јавно обвинителство Скопје и Трајче
Пеливанов, Јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје. Текстот беше
изработен во септември 2014 година, согласно препораката на ГРЕКО, а стапи во сила
откако на 01.12.2014 година со Одлука беше донесен од страна на Јавниот обвинител на
Република Македонија, Марко Зврлевски.

Како идни активности предвидени се:
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1. Проект на тема “Трговија со луѓе“ во соработка и ко-организација со Меѓународната
организација за миграција и Академијата за судии и јавни обвинители. Овој подолготраен
проект, би траел околу 24 месеци со оглед на значајноста на оваа материја, односно на
моменталните состојби со кои се соочуваме. Истиот би опфаќал одржување на обука за
обучувачи, 4 каскадни обуки на сите апелативни подрачја, изработка на курикулум,
темплејти за идентификација на делото, брошури за мигранти во кои ќе бидат содржани
нивните права и обврски на јазици што им се познати, а при доведување кај јавен
обвинител, полиција или прифатен центар, истите ќе им бидат веднаш достапни. Целиот
проект, потребно е да се заврши со студиска посета во странство и регионална
работилница на која ќе бидат донесени заклучоци за сработеното, а воедно ќе се
претстават и изработените документи и збирни презентации. Овој проект се реализира со
цел идентификација на проблемите кои се јавуваат при спречувањето на трговијата со
луѓе, начините на откривање на докази, спознавање на начините како преку медиумите да
не биде откриен идентитетот на лицата, ќе се направи листа на индикатори кои ќе бидат
корисни за утврдување на делото трговија со луѓе, дали се работи за мигранти или жртви
на трговија со луѓе и сл. Поради сите овие сегменти, најдобро би било како целна група да
се појават јавни обвинители, судии, претставници на Министерството за внатрешни
работи, претставници на прифатните центри, невладини организации кои активно
придонесуваат во борбата против трговијата со луѓе и адвокати. Пред отпочнување со
активностите за реализација на проектот ќе биде потпишан Меморандум за соработка
помеѓу ИОМ, ЗЈОРМ и Академијата, во кој ќе бидат наведени сите права и обврски.
2. Согласно претходно спроведените обуки за Односи со јавноста, Отсекот за владеење на
правото при Мисијата на ОБСЕ во Скопје, ќе финансира доопремување со техника на
просторијата во Јавното обвинителство на Република Македонија која ќе биде наменета за
одржување на обуки од оваа област, но и за брифинзи, интервјуа и сл. Воедно, ќе бидат
обезбедени сите книги кои се издадени под покровителство на ОБСЕ во РМ, а кои се
релевантни за правната струка, за библиотеката на Здружението.
3. Поттикнато од Вишиот Јавен обвинител на Вишо Јавно обвинителство Штип, Д-р Тодор
Витларов, беше претставена идејата за изработување и издавање на Прирачник за
спогодувањето. Со оваа годишна анализа за сите аспекти на спогодувањето, од почетокот
на примена на новиот Закон за кривична постапка, би се имало увид во тоа како истата се
спроведува, колку се употребува, ќе се даде одговор на прашањето кај кои дела најчесто
била применувана, која е висината на санкциите кои се изречени, но пред се ќе се
претстави како ефикасен механизам за забрзување на кривичната постапка и за
скратување на трошоците за истата. Целта е овој Прирачник да служи како практична
алатка која ќе може да биде применувана во секојдневното работење, а во која ќе бидат
вклучени и сите законски одредби кои се од значење за овој правен инструмент. Работната
група која ќе го изготви нацрт-текстот најдобро е да биде составена од тројца учесници,
вклучувајќи го Јавниот обвинител Тодор Витларов, кој ја иницираше идејата за издавање
на ова сублимирано дело за спогодувањето. Пред да биде издаден Прирачникот,
неопходно потребно е да се организира тркалезна маса, каде истиот ќе биде претставен.
Сите заклучоци и евентуални забелешки кои ќе произлезат од дискусиите би биле
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вметнати во конечната верзија на текстот. Овој проект ќе биде финансиски подржан од
Отсекот за владеење на правото при Мисијата на ОБСЕ.
4. По успешното спроведување на еднодневниот семинар за меѓународна соработка во
кривичната материја кон крајот на 2014 година, на кој како предавачи се јавија Маја
Конеска и Владимир Милошески, Јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за
гонење на организиран криминал и корупција, пожелно би било проектот да се заврши со
издавање на книга во која ќе бидат инкорпорирани сите законски одредби, меѓународни
акти, Конвенции и посебни обрасци кои ќе служат при постапувањето во предмети со
странски елемент. Откако ќе се изработи, нацрт-текстот ќе биде претставен на тркалезна
маса, каде по сите дискусии и забелешки, ќе се состави една конечна верзија. Воедно, ќе
биде организиран и семинар на тема: Заеднички истражни тимови на денот на
промоцијата, со оглед на поврзаноста на овие материи, а сето тоа во заедничка соработка
со Мисијата на ОБСЕ.
5. Од донесувањето на новиот Закон за кривична постапка се промени улогата која Јавниот
обвинител ја има во кривичната постапка. Сега се создава двојство на неговата функција,
од една страна како државен орган, од друга како странка во постапката, со што се
доведува во прашање и вистинскиот статус и улога на јавите обвинители во кривичната
постапка. Во таа насока, интенцијата е да се организира дводневна Меѓународна
Конференција за улогата и статусот на јавните обвинители, на која освен домашните
искуства, би се споделиле и практиките од Република Србија, Република Хрватска,
Република Босна и Херцеговина, Република Албанија, Република Црна Гора, со што би се
продолжила успешната работа со Мисијата на ОБСЕ.
6. Тркалезна маса: Неказнување на жртвите и заштита на правата на жртвите на
трговија со луѓе, во соработка со Мисијата на ОБСЕ. Идејата за реализирање на ваков
проект се моменталните негативни состојби со се поголемиот број на мигранти. Учесници
би биле јавни обвинители и судии чиј главен фокус на работа им е спречување на
организираниот криминал.
7. Организација на 2 работилници со Мисијата на ОБСЕ на тема трудова експлоатација, во
кои би биле опфатени сите 4 апелативни подрачја. Овие средби би се одржале во средина
на месец мај и септември, со присуство на еден странски експерт, а како учесници би би
се јавиле исклучиво јавни обвинители. Воедно би се одржала и една меѓуинституционална
средба помеѓу Јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи, Центарот за
социјална работа, Трудовиот Инспекторат, со цел да се споделат начините на превземање
на соодветни дејствија во насока на спречување на трудовата експлоатација.
8. Откако изминатата година, успешно беше спроведен семинарот Криминал од омраза, во
ко-организација со Мисијата на ОБСЕ, се појави потреба од продолжување на обуката во
оваа област и за таа цел ќе бидат одржани 4 каскадни обуки на сите апелативни подрачја.
Во рамки на овој проект ќе биде одржана еднодневна презентација на индикаторите за
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криминал од омраза во писмена форма, во вид на Прирачник за јавните обвинители, од
страна на Проф. Д-р Владо Камбовски. Воедно, ќе се организира и една
меѓуинституционална тркалезна маса со Министерството за внатрешни работи и судот, со
цел детектирање на сите практични проблеми при постапувањето во случаи на криминал
од омраза, како и изработка на специјални обрасци кои ќе содржат основни индикатори
врз основа на кои сите пријавени дејствија ќе можат да се анализираат и адекватно на тоа
да се подведат под соодветна законска норма, која ќе го детектира понатамошниот вид и
начин на постапување. Воедно, планирано е и формирање на мултидисциплинарна
работна група во која ќе членува Проф. Д-р Владо Камбовски, претставник на Јавното
обвинителство, Судот, Академијата за судии и јавни обвинители, адвокати, како и
учесници од граѓанскиот сектор кои вршат детекција и анализа на ваквите дејствувања.
Оваа група би работела на анализа на законските одредби кои се однесуваат на формите
на криминал од омраза, дефинирање на посебна одредба за овој вид криминал и
дефинирање на поимот група како генерален поим за жртва на кривично дело. Сето ова во
насока на изработка на соодветно Упатство за евидентирање и обработка на предметите
од оваа област.
9. Врз основа на претходно потпишан Меморандум за соработка со Македонското
здружение на млади правници, а во насока на воспоставување и овозможување на
континуирана правна едукација на младите правници, ќе биде овозможено практикантство
на околу 300 млади правници во рамки на Јавното обвинителство. Проектот треба да биде
спроведен во период од 2 години, почнувајќи од март 2015 година, заклучно со септември
2017 година, а секој учесник е потребно да помине пракса во времетраење од два месеци.
10. Здружението за кривично право и криминологија на Република Македонија и
Здружението на јавните обвинители во Република Македонија, поднесоа апликација до
Делегацијата на Европската Унија со цел добивање грант за реализација на проект за
натамошни реформи во казнено-правната материја. Во рамки на овој двегодишен
проект ќе се одржат 4 конференции, ќе бидат изработени анализи на законски одредби и
на практичното постпување.

СОСТАНОЦИ НА ИЗВРШЕН ОДБОР
1. 06.05.2014 година
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Одлука за вработување на правен соработник во стручната слжба на
ЗЈОРМ за определено време од 6 месеци
Во врска со огласот за вработување на правен соработник, донесена е Одлука
за привремена комисија за вработување во состав на Спасенка Андонова,
Јавен обвинител во Основно јавно обвинителство за гонење на организиран
криминал и корупција, како претседател на Комисијата, Анита Тополова
Исајловска, Јавен обвинител во Вишо јавно обвинителство Скопје и Трајче
Пеливанов, Јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје.
Донесена Одлука за набавка на УСБ меморија за сите членови на
Здружението.
Воедно беше направен квартален финансиски извештај и извештај за
реализираните активности во период од 25.02.2014 до 05.05.2014 година.

2. 11.06.2014 година


По утврдена административна селекција од комисијата за вработување,
предлогот за најсоодветен кандидат за вработување беше прифатен со
мнозинство гласови од страна на членовите на Извршниот Одбор, со кои
согласно деловникот за работа на Извршниот Одбор беше остварена телефонска
комуникација, при што се донесе Одлука одлука за вработување на Ана
Арсовска на определено време од 6 месеци од 16 јуни 2014 година.

3. 03.07.2014 година


Претставен Нацрт текстот на Етичкиот Кодекс на јавните обвинители,
изработен од Анита Тополова Исајловска, Јавен обвинител во Вишо јавно
обвинителство Скопје, Трајче Пеливанов, Јавен обвинител во Основно јавно
обвинителство Скопје, Петар Аневски, Претседател на Советот на јавните
обвинители, Дилавер Бектеши, Јавен обвинител, член на Советот на јавните
обвинители и Миле Мојсовски, Јавен обвинител, Член на Советот на јавните
обвинители. Во насока на целосно востоставување на сет стандарди на
професионално однесување, донесена е Одлука за формирање работна група
која ќе изработи Нацрт-текст на Кодекс за облекување и однесување,
составена од Спасенка Андонова, Јавен обвинител во Основно јавно
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Валентина
Стојановска, Јавен обвинител во Вишо јавно обвинителство Скопје, Анита
Тополова Исајловска, Јавен обвинител во Вишо јавно обвинителство Скопје и
Трајче Пеливанов, Јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје.

4. 16.09.2014 година


Одлука за формирање на Статутарна Комисија, составена од Стевчо Донев,
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Јавен обвинител во основно јавно обвинителство Кочани, Ханефи Амети, Јавен
обвинител во Основно јавно обвинителство Тетово, Димче Пажески, Виш јавен
обвинител на Вишо јавно обвинителство Битола и Славица Темелковски,
Основен јавен обвинител на Основно јавно обвинителство Велес.
5. 27.11.2014 година






Одлука за учество на ЗЈОРМ во организацијата на регионална
работилница, Нови пристапи во кривичната постапка и улогата на
Јавните обвинетли, во соработка со Јавното обвинителство на Република
Македонија и TAIEX
Одлука за продолжување на договорот за вработување на правниот
соработник во ЗЈОРМ, Ана Арсовска, за определено време од 6 месеци
почнувајќи од 16.12.2014 година
Одлука за набавка на значки и плакети со логото на ЗЈОРМ
Одлука за набавка на роковници за сите членови на ЗЈОРМ

6. 06.02.2015 година


Одлука за организирање и одржување на XVII Годишно Собрание на
Здружението заради усвојување на завршна сметка, финансиски и годишен
извештај, предлог-измена на Статутот, на 27 февруари 2015 година.
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