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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЗЈОРМ
во период од 27.02.2016 година до 24.02.2017 година
Оваа, 2017 година се обележува јубилејното 20-то Собрание на Здружението на
јавните обвинители во Република Македонија, овој пат, годишно. Од основањето во 1999
година, до денес, прерасна во реномирано струково здружение, препознатливо и ценето во
правната сфера, што се одразува преку иницијативите за запознавање на меѓусебните
капацитети за соработка, односно за интензивирање на истата, во сите сфери на заемен
интерес со голем број на национални и странски инстиуции.
Во таа насока и изминатава година фокусот на дејствување беше насочен кон
воспоставување и унапредување на соработката со повеќе институции, која резултираше
со реализација на проекти релевантни и корисни за правото, но воедно се работеше и на
развој на издавачката дејност, континуираното следење на новините на правниот систем и
овозможување нивна олеснета имплементација преку спроведување на обуки, тркалезни
маси и конференции. За остварувањето на мисијата на Здружението на јавните обвинители
во Република Македонија, согласно Статутот и останатите акти, придонесува и активниот
однос и учество во проекти од казненото законодавство, односно активностите насочени и
кон стручно доусовршување и континуирано едуцирање на членството.
Заради реализација на претходно наведеното, остварени беа:
1. Редовни работни средби со претставници на Мисијата на ОБСЕ во Скопје - Оддел
за владеење на правото
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 Регионалниот центар за животна средина –
Канцеларија на РЕЦ во Македонија
4. Средби со Претседателот на Здружението на судии на Република Македонија, Гдин Џемаил Саити
5. Работни состаноци со Претседателот на Адвокатската Комора на Република
Македонија, Г-дин Никола Додевски
6. Состаноци со претставници на Одделот за криминалистичко-технички испитувања
и вештачења и Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска
деонтологија
7. Работна средба со Претседателот на Комората на медијатори на Република
Македонија, Г-дин Зоран Петковиќ
8. Остварен состанок помеѓу Претседателот на Здружението на јавните обвинители во
Република Македонија, Г-ѓа Спасенка Андонова и Д-р Бирол Кирмаз, Претседател
на Здружението на јавните обвинители во Република Турција
9. Промоција на Практичен водич: Постапување по криминал од омраза
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10. Изработка на прирачник за практичари: Меѓународна соработка во кривична
материја
11. Изработена правна анализа за практичната примена на спогодувањето за видот и
висината на кривичната санкција во првата година од примената на новиот Закон за
кривична постапка
12. Организација на тркалезна маса: Управување со увидот на местото на настанот и
форензичка експертиза, 19 и 20 мај 2016 година
13. Реализирана тркалезна маса на тема: Алтернативи на казната затвор:
Општокорисна работа и останати алтернативни мерки - Закон за пробација на 27-28
јуни 2016 година
14. Тркалезна маса за борба против трговија со луѓе и криумчарење мигранти, 06-07
јули 2016 година
15. Обука за Финансиски истраги: Оф-шор банкарство, одржана на 13 октомври 2016
година
16. Тркалезна маса за Меѓународна соработка во кривична материја, која се одржа на
04 ноември 2016 година
17. Конференција на тема: Превенција и откривање на коруптивни кривични дела, која
се одржа на 08 ноември 2016
18. Учество во организација на обука за Спроведување на законодавството за животна
средина и криминал во животната средина, која се одржа од 22-24 ноември 2016
година
19. Обука за презентирање на техниките на екстрахирање на докази и начинот на
нивно користење, одржана на 15.11.2016 година
20. На 25-26 ноември 2016 година спроведена тркалезна маса за Меѓународна
соработка во кривична материја
21. Тркалезна маса за „Од ефикасност во постапувањето до имиџ во јавноста“, одржана
на 07.12.2016 година
22. Тркалезна маса на тема: Воспоставување на експертски центар за меѓународна
правна помош во Јавното обвинителство на Република Македонија, одржана на
09.12.2016 година
23. Отпочнување на циклус обуки за Истрага на местото на настанот и форензичка
експертиза наменети за јавнообвинителски службеници и адвокати со искуство до
3 години на 21.12.2016 година
24. Семинар на тема – Финансиски истраги: Како се перат пари?, одржан на 14.02.2017
година
25. Учество на член на ЗЈОРМ на регионална работилница во Подгорица на тема:
“Зајакнување на меѓународната и преку-гранична соработка во врска со кривични
дела поврзани со илегалната миграција во Западен Балкан
26. Присуство на Претседателот на ЗЈОРМ на Денови на јавните обвинители во Црна
Гора, на 01-02 ноември 2016 година
27. Учество на претставник на ЗЈОРМ во работната група 23 НПАА Правосудство и
фундаментални права
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28. Учество на членови на ЗЈОРМ на научна и стручна расправа на тема „Судско
одмерување на казните и практична примена на алтернативните мерки во
македонското законодавство“ на 23.11.2016 година во хотел Арка - Скопје, во
организација на Здружението за кривично право и криминологија, Здружение на
судии на Република Македонија и IRZ - Германската фондација за меѓународна
правна соработка
29. Набавка на роковници за сите членови на Здружението
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
1. На 27.04.2016 година во соработка на Здружението на јавните обвинители во
Република Македонија, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и
Мисијата на ОБСЕ во Скопје беше промовиран Практичниот водич за Постапување по
криминал од омраза. Овој водич, изготвен од експерти на Канцеларијата на ОБСЕ за
демократски институции и човекови права (ОДИХР) и Меѓународното здружение на
обвинители е публикација релевантна за различни правни системи, која ќе служи како
алатка за подобрување на истрагата и гонењето на криминалот од омраза. Практичниот
водич ја содржи релевантната легислатива, основниот поим, дефиниции и карактеристики
на криминалот од омраза, сродните прашања, насоки за градење на предметот, како и
политики и процедури за градење на подобри капацитети на правосудните органи во
одговорот на криминалот од омраза.
2. Во организација и соработка на Здружението на јавните обвинители во Република
Македонија, Одделот за криминалистичко технички испитувања и вештачења при
Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, Институтот за судска
медицина, криминалистика и медицинска деонтологија и Академијата за судии и јавни
обвинители „Павел Шатев“, а со финансиска подршка на Бирото за меѓународна борба
против наркотици (ИНЛ) при Американската Амбасада во Скопје, на 19-20 мај 2016
година се одржа втора тркалезна маса на тема: Управување со увидот на местото на
настанот и форензичка експертиза. Во оваа прилика, свое обраќање имаа Г-ѓа Спасенка
Андонова, Претседател на Здружението на јавните обвинители во Република Македонија,
Г-дин Марко Зврлевски, Јавен обвинител на Република Македонија и член на Управниот
одбор на Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев“, Проф.Д-р Алексеј
Дума, Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија, Доц.Д-р
Слободан Оклевски, Началник на ОКТИВ при МВР и Стефани Ларсен, В.Д. Директор на
правната канцеларија на ИНЛ, Амбасада на САД, во присуство на јавни обвинители,
јавнообвинителски службеници, судии, претставници на Министерството за внатрешни
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работи и Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија. На
овој настан се говореше за обврските кои треба да бидат преземени во текот на една
кривична постапка, согласно Законот за кривичната постапка, потребата од судскомедицинска обдукција, улогата и значењето на форензичките истраги, криминалистичко
техничките (форензички) истраги на местото на настанот, како и значењето на
форензичката балистика во расветлување на одреден кривично правен настан. Воедно
истакната беше потребата од цврста меѓуинституционална соработка во насока на
обезбедување на материјални докази, водење на координирана постапка, раководена од
јавен обвинител со ангажирање на стручни, односно вешти лица заради утврдување и
прибавување на стручно мислење за факти кои се од интерес за успешно да се заврши
кривичното гонење, неопходноста од вршење на непосреден увид, со цел разјаснување на
важен факт, пронаоѓање и обезбедување на траги релевантни за донесување на соодветна
одлука. Излагања на оваа тркалезна маса имаа Проф. Д-р Алексеј Дума, Институт за
судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија, Г-ѓа Сузана Мирческа
Кузмановска, Јавен обвинител во Основно јавно обвинителство за гонење на организиран
криминал и корупција, Проф.д-р Биљана Јанеска, Институт за судска медицина,
криминалистика и медицинска деонтологија, Проф.д-р Здравко Чакар, Институт за судска
медицина, криминалистика и медицинска деонтологија, Проф.д-р Верица Попоска,
Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија, Доц.д-р
Златко Јаќовски, Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска
деонтологија, Доц.д-р Рената Јанкова – Ајановска, Институт за судска медицина,
криминалистика и медицинска деонтологија, Асист.д-р Александар Станков, Институт за
судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија, м-р Марио Лолески,
ОКТИВ при МВР, Асис.д-р Александар Станков, ОКТИВ при МВР, М-р Роберт Јаневски,
ОКТИВ при МВР и М-р Неџат Муриќ, ОКТИВ при МВР.
3. Здружението на јавните обвинители во Република Македонија, во соработка и со
поддршка на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Бирото за
меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите (ИНЛ) при Амбасадата
на САД на 27 и 28 јуни 2016 година организираа Конференција на тема Алтернативи на
казната затвор: Општокорисна работа и останати алтернативни мерки– Закон за
пробација. На средбата, на која присуство остварија јавни обвинители,
јавнообвинителски службеници, судии, адвокати, претставници на Министерството за
правда, Управата за извршување на сакнции, Центарот за социјална работа и Г-дин Ѓорѓи
Сламков, како презентер од позиција на претседател на Комисијата за заштита на правото
на слободен пристап до информации од јавен карактер, презентирана беше законодавната
рамка со која се регулира пробацискиот систем во Република Македонија, улогата на
институциите вклучени во процесот на спроведување на сите алтернативни мерки
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предвидени во Кривичниот законик, очекувањата и преземените активности во насока на
ефикасна практична примена на новиот Закон за пробација која ќе започне на 01.11.2016
година, а потенцирана беше и потребата од поинтензивна примена на алтернативите на
казната затвор заради подобра ресоцијализација и реинтеграција на сторителите на
кривични дела, каде тоа е возможно почитувајќи ги релевантните законски одредби. На
присустните се обратија Г-ѓа Спасенка Андонова, претседател на ЗЈОРМ и Г-дин Филип
Јанически, претставник на ИНЛ програмата при Американската Амбасада во Скопје, кои
го истакнаа меѓусебното задоволство од континуираната реализација на проекти кои се во
фокусот на правната јавност, за иницијативите за следење на актуелностите и новините во
целокупниот правен систем, во насока на воспостапување на подобар механизам на
постапување преку зголемена меѓуинституционална координација и соработка. На овој
настан, воедно присуствуваше и Г-дин Енди Стелман, Експерт за прашања поврзани со
условна казна на ИПА 2010, Проект за поддршка на судството и промоција на
пробациската служба и алтернативни санкции, кој ги претстави своите искуства во оваа
област, предностите, придобивките, финансиските импликации од примената на
алтернативните мерки, во услови кога тоа е законски дозволено, наспроти изрекувањето
на казна затвор.
4. Здружението на јавните обвинители во Република Македонија, со поддршка на
Мисијата на ОБСЕ во Скопје, Националната Комисија за борба против трговијата со луѓе
и илегалната миграција и Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ на 0607 јули 2016 година организираше работилница на тема: „Унапредување на соработката
и мултидисциплинарен пристап и заштита на правата на жртвите на трговијата со
луѓе“. Присустните ги поздравија Г-ѓа Спасенка Андонова, Претседател на ЗЈОРМ, Г-дин
Марко Зврлевски, Јавен обвинител на Република Македонија и член на Управниот Одбор
на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Г-ѓа Татијана Темелкоска,
Мисија на ОБСЕ во Скопје при што го истакнаа задоволството за постојаните меѓусебни
заложби за спроведување на проекти кои се во фокусот на јавноста, особено што преку
учество на сите релевантни фактори се настојува да се воспостави воедначена практика на
постапување и да се подигне свеста кон зголемена превенција и спречување на
кривичните дела криумчарење мигранти и трговија со луѓе и да се постигне целосна
заштита на правата на жртвите на овие дела. Преку учество на јавни обвинители,
претставници на Министерството за внатрешни работи – Единицата за борба против
трговијата со луѓе и илегалната миграција, Регионалните Центри за ГР „Југ“ и „Север“,
Секторот за азил, Националниот механизам за упатување при Министерството за труд и
социјална политика (НМУ/МТСП), адвокати – претставници на Македонското здружение
на млади правници и претставници на невладината организација Отворена порта, како
релевантни институции инволвирани во борбата против криумчарењето мигранти и
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трговијата со луѓе, целта беше да се детектираат предизвиците со кои се соочуваат, во
насока на унапредување на политиките и активностите, за во крајна линија да се зајакнат
капацитетите на надлежните органи и да се постигне доследна примена на пристапот кој е
заснован на човековите права. Од оваа тркалезна маса донесени се следниве заклучоци и
препораки: Неопходно е континуирано јакнење и надградување на капацитетите на сите
надлежни органи и институции вклучени во бобата против трговијата со луѓе и
нелегалната миграција, како и на капацитетите на граѓанскиот сектор во насока на
обезбедување сеопфатен и мултидисциплинарен приод заснован на почитување на
човековите права на жртвата во справување со трговијата со луѓе и криумчарењето
мигранти; Зајакнување на превенцијата и одговорот против трговијата со луѓе на локално
ниво, преку воспоставување и ефикасно функционирање на локални комисии, мобилни
тимови и други активности; Унапредување на меѓу-институционалната и меѓусекторската координација и соработка во сите фази на постапувањето, а особено при
идентификација, упатување и заштита на жртвите, како и откривање и гонење на
сторителите на овие кривични дела; Стручна расправа и разгледување на казнената
политика во однос на кривичните дела поврзани со миграцијата и нејзината соодветност
во сегашните околности и огромниот прилив на мигранти и бегалци; Целосно
остварување и заштита на правата на жртвите на трговијата со луѓе согласно
националното законодавство, меѓународните договори ратификувани во согласност со
Уставот, како и политичките определби на ОБСЕ и аспирациите за членство во
Европската Унија; Операционализација на одредбите од Законот за кривичната постапка
со иницирање на донесување на посебен Закон за компензација/надомест на штета за
жртви на кривични дела, вклучително и трговијата со луѓе; Покрај законски, воведување и
на институционални и финансиски предуслови за воспоставување на Државен фонд за
компензација/надомест на штета жртви на кривични дела, вклучително и трговијата со
луѓе; Иницирање на измени и дополнувања на Законот за бесплатна правна помош, со цел
да се надминат административите бариери и да се олесни пристапот до правдата на
жртвите на трговијата со луѓе, како посебно ранлива категорија на лица; Унапредување на
соработката и партнерството помеѓу надлежните државни органи и институции и
невладините организации заради постигнување поголема комплементарност и
ефективност на активностите што се спроведуваат во областите на превенција, заштита и
остварување на правата на жртвите на трговијата со луѓе; Се препорачува склучување на
меморандуми за соработка помеѓу надлежните државни органи и институции или
професионални здруженија, од една страна и граѓанскиот сектор, од друга страна, со цел
поттикнување и формализирање на меѓусебната соработка, а посебно помеѓу
НМУ/МТСП, Отворена порта/Ла Страда и Македонското здружение на млади правници за
давање на услуги за бесплатна правна помош и заштита на жртвите на трговијата со луѓе;
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Изготвување и споделување на листа на претставници на сите надлежни органи и
институции и претставници на граѓанскиот сектор (присутни на работилницата), со
контакт податоци заради брза и едноставна меѓусебна комуникација секогаш кога за тоа
ќе има потреба; Изготвување и споделување на листа на преведувачи на арапски, фарси и
други ретки јазици со нивни контакт податоци, посебно оние кои се ангажирани од страна
на НВО Отворена порта/Ла Страда и Македонското здружение на млади правници, за да
можат да бидат контактирани од државните органи и институции во случај на потреба;
Изготвување на листа на адвокати и правници кои се членови на Македонското здружение
на млади правници и Мрежата за пристап до правдата со нивни контакт податоци, кои се
обучени и спремни за застапување и давање на бесплатна правна помош на жртви на
трговијата со луѓе, со цел споделување на истата со НМУ/МТСП, обвинителството и
полицијата; Лобирање пред Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и
илегалната миграција и други високи владини претставници за доделување на финансиска
поддршка за овие и други невладини организации кои дејствуваат во оваа област и даваат
специјализирани услуги на жртвите на трговијата со луѓе; Постојани заложби и лобирање
пред Владата, Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегална
миграцијата и други надлежни државни органи за реализација на овие препораки.
5. На 13 октомври 2016 година, во организација на Здружението на јавните
обвинители во Република Македонија, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел
Шатев“ и Германското друштво за меѓународна соработка (GIZ), беше одржана обука за
Финансиски истраги: Оф-шор банкарство. Презентација на овој настан, на кој
присуствуваа јавни обвинители и јавно-обвинителски службеници имаше Г-дин Лудо
Блок, експерт за истраги и разузнавање, кој говореше за тоа што е „оф-шор“ банкарство,
дефинициите и карактеристики на оф-шор услугите, видовите оф-шор субјекти,
јурисдикциите кои се сметаат за "оф-шор", клучните области на злоупотреба преку оф-шор
структури, релевантната правна рамка, следење на патот на парите, извори на информации и
истражните стратегии.
6. Во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и
Мисијата на ОБСЕ во Скопје, Здружението на јавните обвинители во Република
Македонија организираше тркалезна маса за Меѓународна соработка во кривична
материја на 04 ноември 2016 година. На истата говореа Г-дин Марко Зврлевски, Јавен
обвинител на Република Македонија, Г-ѓа Катерина Коларевиќ, Јавен обвинител во
Основно јавно обвинителство Скопје и Г-ѓа Гордана Ѓешкоска, Основен јавен обвинител
на Основно јавно обвинителство Скопје. Фокусот на излагањата беше насочен кон
воспоставувањето на централизиран систем на меѓународна правна помош во рамки на
Јавното обвинителство на Република Македонија, унапредување на системот за
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меѓународната правна помош, предизвиците во имплементирањето на меѓународната
соработка во кривична материја - постапување на јавните обвинители во предмети со
меѓународна правна помош согласно Законот за меѓународна соработка во кривична
материја, ратификуваните Конвенции и билатералните договори, македонското искуство
во сите аспекти на меѓународната соработка во кривична материја, вклучително и
заштита на сведоците и примена на посебни истражни мерки. На овој настан присуствуваа
јавни обвинители, јавно-обвинителски службеници, претставници на Министерството за
правда на Република Македонија и на Министерството за внатрешни работи на Република
Македонија.
7. На 08 ноември 2016 година се одржа Конференција на тема: Превенција и
откривање на коруптивни кривични дела, во организација на Здружението на јавните
обвинители во Република Македонија, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел
Шатев“ и Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите
(ИНЛ) при Американската Амбасада во Скопје. На истата поздравно обраќање имаа Г-ѓа
Спасенка Андонова, Претседател на Здружението на јавните обвинители во Република
Македонија, Г-дин Марко Зврлевски, Јавен обвинител на Република Македонија и Г-ѓа
Михаела Швајзер-Блум, Заменик шеф на Мисијата при Амбасадата на САД во Скопје. За
улогата на правосудните органи во превенција и спречување на корупцијата,
коруптивните кривични дела во Кривичниот законик на Република Македнија,
корупцијата кај правосудните органи, Јавниот обвинител во откривањето на коруптивни
кривични дела (раководење со постапката, систем на постапување, делегирање на
овластувања на полицијата, носење на процесни одлуки...), методите на откривање,
одлуките на јавното обвинителство, истражните стратегии и корупциски случаи, говореа
Г-дин Петар Аневски, Претседател на Советот на јавните обвинители на Република
Македонија, Г-дин Ерик Гибсон, Јавен обвинител од Соединетите Американски Држави,
Г-ѓа Гордана Ѓешкоска, Основен јавен обвинител на Основно јавно обвинителство Скопје,
Г-ѓа Деса Пауновска, Јавен обвинител во Совет на јавните обивнители на Република
Македонија, Г-дин Златко Биковски, Јавен обвинител во Основно јавно обвинителство за
гонење на организран криминал и корупција.
8. Обука за презентирање на техниките на екстрахирање на докази и начинот на
нивно користење, се одржа на 15.11.2016 година од страна на експертите – техничари на
ЕВРОПОЛ, Г-ѓа Билјана Чадиковска Тунтева, Началник на Одделение за Европол и Г-дин
Пану Тоивиаинен, аналитичар – ЕВРОПОЛ, кои говореа за можностите на ЕВРОПОЛ за
поддршка на институциите во борбата против организираниот криминал, тероризмот и
други форми на сериозен криминал.
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9. Како продолжение на отпочнатите активности во областа на меѓународната
соработка во кривична материја на 25-26 ноември 2016 година беше организирана
тркалезна маса за Меѓународна соработка во кривична материја, во хотелот
Александар Палас, во Скопје, во организација на Здружението на јавните обвинители во
Република Македонија, а во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители
„Павел Шатев“ и Мисијата на ОБСЕ во Скопје. На истата презентерите Г-дин Јонко
Грозов, Судија во Европскиот суд за човекови права, Г-дин Мирсад Црновршанин,
правен советник – Јавно обвинителство на Босна и Херцеговина, Г-дин Владимир
Милошески, Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран
криминал и корупција, Г-ѓа Маја Конеска, Јавен обвинител во Основното јавно
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и Г-ѓа Сузана Мирческа
Кузмановска, Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на
организиран криминал и корупција, говореа за борба против тероризмот и гонење на
учесници во странски војски со користење на меѓународна правна помош, проблемите и
предизвиците во остварувањето на меународната правна помош, меѓународна правна
помош во прибирањето докази во електронска форма, праксата на Европскиот суд за
човекови права и третманот на случаите со елементи на меѓународна правна помош и
екстрадиција, меѓународна правна помош при водење на финансиски истраги, заеднички
истражни тимови, а апострофирана беше и неопходноста од измени на одредени одредби
од Законот за меѓународна соработка во кривична материја со концизно утврдување и на
потребните дополнувања.
10. На 07.12.2016 година, во организација на Здружението на јавните обвинители во
Република Македонија, а во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Академијата за
судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ беше одржана тркалезна маса на тема: „Од
ефикасност во постапувањето до имиџ во јавноста“. На оваа тркалезна маса
презентирани беа национална легислатива – статусот на јавните обвинители, права,
обврски и овластувања на јавнообвинителските службеници (Устав, Закон за кривична
постапка, Закон за јавно обвинителство, Закон за јавнообвинителска служба), поимот на
институционална комуникација, подобрување на репутацијата, искуства од поставеноста
на јавно обвинителските службеници по стариот и новиот ЗКП, предизвиците и
потребните промени, вршење на стручни работи од страна на јавнообвинителските
службеници во остварување на функцијата на јавното обвинителство, а воедно се
прикажаа резултатите од Анализа на состојбите во јавното обвинителство. Свои излагања
на овој настан имаа Г-ѓа Елизабета Недановска, Самостоен јавнообвинителски советник за
односи со јавноста, Г-дин Елвин Вели, Јавен обвинител во Вишо јавно обвинителство
Скопје, Г-ѓа Гордана Ѓешкоска, Основен јавен обвинител на Основно јавно обвинителство
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Скопје и Г-дин Дејан Петрески, Виш стручен јавнообвинителски соработник за казнено
право.
11. Во организација на Здружението на јавните обвинители во Република Македонија,
Германското друштво за меѓународна соработка (GIZ) и Академијата за судии и јавни
обвинители „Павел Шатев“ на 09.12.2016 година се одржа тркалезна маса на тема:
Воспоставување на експертски центар за меѓународна правна помош во Јавното
обвинителство на Република Македонија. Во оваа прилика пред присутните свое
обраќање имаа Г-дин Марко Зврлевски, кој говореше за воспоставувањето и развојот на
оддел за меѓународна правна помош во рамки на Јавното обвинителство на Република
Македонија, како и Г-дин Гил Франсен, Јавен обвинител од Холандија и Г-дин Тихо ван
ден Мулен, полициски слижбеник (МПП) од Холандија кои го претставија холандскиот
систем за меѓународна правна помош.
12. Воедно, на 14.02.2017 година, во организација на Здружението на јавните
обвинители во Република Македонија, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел
Шатев“ и Германското друштво за меѓународна соработка (GIZ), беше одржана обука на
тема – Финансиски истраги: Како се перат пари?. На истата присуствуваа јавни
обвинители и јавнообвинителски службеници, додека презентер беше Г-ѓа Корнели Бекер,
Јавен обвинител од Холандија. На обуката се говореше за релевантните меѓународни
документи од оваа област, фазите и типологиите на перењето пари, улогата на готовината,
„штрумфовите“, финансиски (небанкарски) институции, перење пари преку трговија,
перење пари преку финансиски трансакции, недвижен имот, АБЦ-трансакции, Bitcoins,
како и за предиктивните дела, товарот на докажување и негово пренесување.

СОСТАНОЦИ НА ИЗВРШЕН ОДБОР
1. 09.06.2016 година





Одлука за вработување на Ана Арсовска како правен соработник во
Здружението на јавните обвинители во Република Македонија, како дел од
стручната служба на Здружението, за определено време од 1 (една) година со
почеток од 16 јуни 2016 година до 16 јуни 2017 година.
Одлука за избор на г-дин Ермон Незири, Јавен обвинител во Основното јавно
обвинителство Скопје за член на Дисциплинската комисија на Комората на
вештаци
За избор на Надица Василева, Јавен обвинител во Основното јавно
обвинителство Струмица за член на Управниот одбор на Академијата за судии
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и јавни обвинители „Павел Шатев“, додека за заменик член во Управниот одбор
на Академијата е избрана Вјолца Елмази, Јавен обвинител во Вишото јавно
обвинителство Гостивар
2. 07.10.2016 година
 Одлука за набавка на лап-топ компјутер за потребите на секојдневното
работење на Здружението на јавните обвинители во Република Македонија
3. 25.10.2016 година
4. 16.11.2016 година


Претставен Нацрт текстот на Правилник за издавачки фонд

5. 07.02.2017 година


Одлука за организирање и одржување на XX Годишно Собрание на
Здружението заради усвојување на завршна сметка, финансиски и годишен
извештај, на 24 февруари 2017 година.

Како идни активности предвидени се:
Во соработка со Бирото за меѓународна борба против наркотици (ИНЛ) при
Американската Амбасада во Скопје и Академијата за судии и јавни обвинители „Павел
Шатев“ ќе биде спроведен повеќемесечен проект на тема заштитени и загрозени сведоци,
кој ќе опфати одржување на четири обуки за сите подрачја на Вишите јавни
обвинителства, како и финална регионална работилница. Истиот ќе се реализира во текот
на 2017 година. Воедно, предвидено е и одржување на Регионална конференција за
спогодување во рамки на која ќе бидат обележани и денови на јавните обвинители. Во
втората половина на 2017 година предвидено е финализирање на проектот Управување со
увидот на местото на настанот и форензичка експертиза во соработка со Одделот за
криминалистичко-технички испитувања и вештачења при МВР, Институтот за судска
медицина, криминалистика и медицинска деонтологија, Бирото за меѓународна борба
против наркотици (ИНЛ) при Амбасада на САД во Скопје и Академијата за судии и јавни
обвинители „Павел Шатев“, како и одржување на тркалезна маса за пробација по
навршувањето на една година од примената на Законот за пробација. Во текот на оваа
година ќе бидат продолжени и обуките за јавно-обвинителските службеници и адвокатите
со искуство до 3 години на тема - Истрага на местото на настанот и форензичка
експертиза. Со оглед да е во тек изработката на збирка на меморандуми и билатерални
договори релевантни за Република Македонија во областа на меѓународната соработка во
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кривична материја, се очекува нејзино издавање во текот на оваа година. Во оваа насока е
и подготовката на брошура за обезбедување на е-докази, која треба да биде издадена.
Воедно, по испратен повик до сите членови на Здружението, се прибираат писмени
трудови кои ќе бидат дел од обвинителскиот глас, кој се очекува да се издаде во првата
половина на тековната година.

12

