
 
 

ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
 

  ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА, во совет составен од судијата Мишко 
Стојковски-претседател и судиите-поротници Спиро Ѓоревски и Трајко Дериволски-
членови, со записничарот Ружица Аневска, решавајќи по Обвинителниот акт на 
Основното Јавно обвинителство од Битола КО.бр.2/04 од 26.01.2004 година, против 
Јован Вранишкоски од Битола, за кривичното дело „Предизвикување национална, 
расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост” од чл.319 ст.1 од КЗ, на главниот и 
јавен претрес одржан во присуство на Застапникот на обвинението зам.ОЈО Павлина 
Јанкуловска, обвинетиот и неговиот бранител адвокатот Васил Ѓеорѓиев од Битола, на 
01.07.2004 година ја донесе следнава: 
 
 

П Р Е С У Д А 
 
 

  Обвинетиот ЈОВАН ВРАНИШКОСКИ од татко Аргир и мајка Галена 
роден на 28.06.1966 година, во Битола каде и живее на ул. „Кочанска” бр. 2/2/23, 
Македонец, државјанин на РМ, писмен со завршен градежен и Теолошки факултет, со 
докторска десертација за теолошки науки, неоженет, војска служел 1984 година во 
Сараево, осудуван, не се води постапка за друго кривично дело 
 
 

В И Н О В Е Н    Е 
 
  Затоа што: 
 

-Во периодот од 7.08.2003 година, по неговото развластување и детронизирање 
како митрополит и епархиски архијереј со одлука на Светиот архијерејски синод на 
МПЦ, САС бр.249 од 9.07.2003 година, свесен дека ќе предизвика верска омраза, 
раздор и нетрпеливост помеѓу верниците на МПЦ, како и помеѓу верниците на МПЦ 
и дел од верниците на СПЦ, сакајќи го тоа, издејствувал и се согласил да со Одлука 
на СПЦ биде поставен за егзарх на Охридската Архиепископија во Македонија, по 
што започнал да дејствува како егзарх на Охридската Архиепископија и да ја 
преставува како единствена црква во РМ негирајќи го постоењето на МПЦ и да 
организира вршење на богослужби и чинодејствија во Македонија, така што: 

Во текот на месец Ноември 2003 година преку верскиот календар за 2004 
година издаден од непостоечкиот манастир „Св. Јован Златоуст” лоциран во вилата во 
с. Нижополе, сопственост на неговите родители, изнесол невистинити тврдења, 
омаловажувања и клевети за МПЦ и тоа: 

„Сметаме дека е голема потребата побожниот народ да ја познае верата во 
нејзината автентичност и вистинско сведоштво, зошто на голема жалост, последниве 
неколку децении, колку заради комунистичко-атеистичката атмосвера која 
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доминираше на територијата на денешната Охридска Архиепископија, толку и заради 
расколот кој беснееше на овие простори се до минатата година, народот кој по 
долговековно предание е православен, неуспеа верски доволно да се образова... 

Најголема вина за неевагелизираноста на народот и за непрактикувањето на 
верата секако треба да се бара во расколничката висока јерархија на т.н. МПЦ. 
Владиците на таа расколничка организација, уште од почетокот на расколот во 1967 
година, па сè до наше време се покажуваат неодговорни за службата која ја примиле 
од Бога. Упорно го ставаат својот интерес пред интересот на црквата. Од секогаш 
биле и останале досега последна тврдина на комунизмот... 

Доказ за ова што го пишуваме се последните настани од црковниот живот во 
Република Македонија во кои народот остана крајно пасивен, а би рекле дури дозволи 
да биде изманипулиран бидејќи непознавајќи ја суштината на верата, остави за 
иднината на неговата црква да решаваат неколкумина така наречени архијереи кои 
никој во светот не ги признава, а кои сè што одлучуваат во црквата го прават од 
користољубие. Ако народот е свесен во тоа колкав бисер е верата, никогаш не би ја 
оставил судбината на Црквата во рацете на користољупци и еретици... 

На голема жалост во нашите краишта, расколот со Православната Црква во 
вселената кој започна 1967 година подготви терен да се јават многу сурогати на 
верата... 

Се појави и најновата ерес која се шири од страна на високата јерархија на 
расколничката организација која себе се нарекува МПЦ, а тоа е прифаќањето на 
расколот за нормална состојба и негово бранење со нецрковни методи... 

Непризнавањето има единствена причина, а тоа е недостојноста на владиците 
на МПЦ да бидат признати... 

Мајскиот Собор на Јерархијата на СПЦ, го стави под забрана на свештено 
дејствие и го предаде на суд Митрополитот-полошко-кумановски г. Кирил. Им даде 
рок на расколничките владици во Република Македонија до 1-ви септември 2003 
година да се вратат во единство со Православната Црква. Во спротивно ќе бидат 
дадени на Црковен суд. Избрани се двајца нови епископи архимандритот Јоаким со 
титула Велички и архимандритот Марко со титула Дремвицки, помошници на 
Неговото Високопреосвештенство Митрополитот Јован... 

Свесни за тоа, ако удрат по пастирот ќе го растурат и стадото, расколниците 
кои себе се нарекуваат МПЦ, прават усилби да ја дискредитираат личноста на 
Митрополитот Јован, кој е единствен Канонски епископ на територијата на РМ.... 

Свесни се и за тоа ако државните власти остават во Република Македонија да 
влезе Патријархот Павле и други архијереи од другите Православни Цркви, тогаш 
народот брзо ќе свати дека се ова што го говореле за Владиката Јован било невистина 
и политички трик...”, за да прикаже дека МПЦ е непостоечка, а призната е само 
Охридската Архиепископија на која тој е поставен за егзарх од српскиот патријарх 
Павле и прифаќање омаловажувачки тврдења дека македонските православни 
верници се и остануваат припадници на непостоечката Охридска Архиепископија. 

 
-Во текот на Ноември и почетокот на Декември 2003 година во Соборната 

црква во Белград учествувал на хиротонија на Јоаким за Епископ Велички и 
администратор на Полошко-Кумановската епархија и Марко во Епископ Дремвицки, 
викарен Епископ на Митрополитот Велешки и Повардарски, кои предходно ги 
предложил на Патријархот Павле со цел да се оформи претстава за постоење на 
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паралелен Синод на МПЦ кој е признат во уставот на РМ, а со тоа и поделба на 
верниците на македонскиот народ и да се предизвика верска омраза, раздор и 
нетрпеливост меѓу нив, како омраза со верниците на дел од српскиот народ во 
Република Македонија. 

 
-На 11.01.2004 година во Битола во станот на ул. „Кочанска” бр. 2/2/23, 

сопственост на неговите родители прокламиран од обвинетиот како верски објект – 
Параклис Воскресение Христово, одржал верски обред, прво сослужување и 
заедничко причестување со Максим Ристевски – игуман на машкиот манастир „Св. 
вмч Димитриј” во Скопје викан Марков Манастир, со Кирана Парлиќ – игуманија од 
Манастирот „Успение на Пресвета Богородица” во Ресен, со Давид Нинов – игуман, 
со Кимев Горан, така наречен Марко Дремвицки – епископ во непостоечката 
Охридска Архиепископија и монахињите, Рената Мижимаковска, Црцорска Анисија, 
Ѓорѓиевска Верица, Нина Трајковска, Таиса Крцева и Цветковска Благица, 
предизвикувајќи голема верска омраза и нетрпеливост кај граѓаните-верници на МПЦ 
во Битола и пошироко во Република Македонија, како и да предизвика огорченост кај 
разни здруженија на граѓани и други организации во Републиката. 

 
Со што стори кривично дело „Предизвикување национална, расна и верска 

омраза, раздор и нетрпеливост” од чл.319 ст.1 од КЗ, па врз основа на овој член како и 
членовите 32,33,35 и 39 од КЗ, судот 

 
 

Г О   О С У Д У В А 
 

На казна затвор во траење од една година и шест месеци во која ќе се пресмета 
времето кое обвинетиот го поминал во притвор од 11.01.2004 год. до 30.01.2004 год. 

 
Се задолжува со трошоците на кривичната постапка во износ од 2000,оо денари 

на име паушал кои да ги плати на судот во рок од 15 дена од правосилноста на 
пресудата. 

  
 
 
О б р а з л о ж е н и е 

  
 Основното јавно обвинителство од Битола против обвинетиот поднесе 
обвинителен акт КО.бр.2/04 од 26.01.2004 година, со кој го обвини за кривичното 
дело фактички и правно опишано во обвинителниот акт. 
 Застапникот на обвинението во текот на главниот претрес пред да го даде 
својот завршен збор изврши измени на описот на обвинението онака како што е 
опишан во изреката на оваа пресуда. Потоа во завршниот збор изнесе дека во 
дејствијата кои обвинетиот на критичните периоди ги превзел содржано било 
кривичното дело кое му се става на товар. Обвинетиот го знаел верскиот календар и 
текстот опишан во него бидејќи од него бил издаден, а во тој текст пак и во написите 
од тој календар изнел низа навредливи зборови за челниците на МПЦ нарекувајќи ги 
како користољупци, еретици, а со тоа ги навредил и верниците од македонскиот 
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народ. На негов предлог од српскиот Патријарх Павле биле хиротонисани епископите 
Марко и Јоаким, а со тоа направил паралелен Синод на Охридската Архиепископија  
со САС на МПЦ и со тоа извршил раздор меѓу верниците на МПЦ со оние на 
неговата група. Понатаму обвинетиот вршел богослужба во станот на ул. „Кочанска” 
кој стан го претворил во верски објект. Во богослужбите го негирал постоењето на 
МПЦ, а прокламирал дека единствено призната била Охридската Архиепископија на 
која тој од поглаварот на СПЦ бил поставен за егзарх. Према застапникот на 
обвинението за кривичното дело кое му се става на товар од суштинско влијание било 
што тој превзел и што чинел без оглед дали од таквото преземање настанала верска 
омраза или не. Меѓутоа, таква верска омраза и раздор настанала бидејќи тоа 
произлегувало од исказите на сослушаните сведоци, посебно оние кои на главниот 
претрес се претставија како претседатели на здруженија на граѓани, а таква омраза 
произлегла и од оние сведоци случајни минувачи од извршената анкета. Таа верска 
омраза одела до тој степен што граѓаните изнесле дека ако државата не превземела 
нешто тогаш тие ќе превземеле, тие ќе пресуделе. 

Обвинетиот иако во својата одбрана изнел дека не знаел за летокот 
„Анастасија” каде претседател на тоа здружение била монахињата Рената 
Мижимаковска која била една од неговите следбеници произлегувало дека текстовите 
опишани во него се совпаѓаат со текстот опишан во календарот. Од друга страна 
одбраната на обвинетиот дека тој имал Уставно право за слобода на вероисповест, не 
била издржана бидејќи никој нему не му го оспорувал правото на вероисповест туку 
неговото дејствување насочено кон организирање и основање на паралелна црква со 
МПЦ и паралелен Свет Архијерески Синод. Предложи на судот обвинетиот да се 
огласи за виновен и осуди според Законот. 
 Бранителот на обвинетиот, адвокатот Васил Ѓеорѓиев од Битола, во завршниот 
збор изнесе дека од изведените докази на главниот претрес како и од видео 
материјалот не произлегувала никаква правна основаност за поднесување на 
обвинение со кривичното дело кое на обвинетиот му се става на товар. Текстот на 
чл.319 ст.1 од КЗ предвидувал предизвикување расна и верска омраза, раздор и 
нетрпеливост но кога некој употребувал присилба или некој некого малтретирал или 
му ја загрозувал сигурноста или му ги излагал на подбив неговите верски чувства, 
симболи или предмети, или пак на друг начин предизвикувал таква омраза. Тој друг 
начин према бранителот на кој било засновано и обвинението, требал да биде 
произлезен од функцијата на предходно опишаните дејствија. Од друга страна 
обвинението се засновало на претпоставки, а за него било битно дали од она што 
обвинетиот превзел на критичниот период била предизвикана нетрпеливост или 
раздор. Битола била мултиетничка и секој према секој ги почитувал неговите права, 
па неможело да се дозволи некој да дојде во Битола, да собери група луѓе, да ги 
подбуцни, кај нив да предизвика нервоза па потоа да следело и обвинение. Тоа бил 
сведокот Тодор Петров па наместо за од него превземените дејствија према него да 
биде поднесено обвинение, ова обвинение се поднело против обвинетиот. Ако нешто 
тој превзел во неговиот стан тогаш протв него требало да биде поднесено обвинение 
за повреда на јавниот ред и мир. Секој во својот стан можел да прави што сака, под 
услов да не му смета на другите. Во овој контекст од сослушаните сведоци, а жители 
на таа станбена зграда или барем повеќето од нив, не произлегло дека имале против 
она што обвинетиот во неговиот стан го правел. Станарите немале против верските 



 5 

обреди кои ги вршел обвинетиот туку против тоа што се ствара гужва од присуството 
на луѓето. 
 Према бранителот на обвинетиот суштината била во различните размислувања 
на одредени слоеви од кои произлегло и различното размислување во верските 
кругови, а од нив и нишката спогодба. Према бранителот, оваа нишка спогодба била 
поттикнување на ново размислување, ново размислување на новата генерација, 
владици во нашата МПЦ, а со цел излегување од самоизолацијата на МПЦ и 
приближување или признавање од другите сестрински цркви. Овие млади кадри на 
оваа нова генерација размислувале во духот на европските размислувања, а тоа не 
значело дека обвинетиот бил српски владика кој сам се прокламирал како Владика на 
македонците. Према бранителот на обвинетиот биле битни три моменти за 
поднесување на обвинението. Прво, за кое смета дека нема доказ, е верскиот календар 
за кој немало доказ дека го издал обвинетиот, па во овој дел предложи на судот 
обвинетиот да биде ослободен од обвинението како од обвинение недокажано. Второ 
хиротонијата на двајцата нови владици и присуството на обвинетиот на тоа 
хиротонисување. Во овој дел изнесе дека немало последици од присуството на 
обвинетиот во Белград ниту пак имало докази дека тој присуствувал на таа 
хиротонија. Во овој дел обвинението се засновало на претпоставки, а на претпоставки 
судот неможел да суди. Трето одржување на верски обреди во станот на ул. 
„Кочанска”, а за тоа веќе изнел дека ни еден од останатите не изнел дека верските 
обреди му сметале. Побара од судот да ги цени сите докази во склоп со одбраната на 
обвинетиот и да го ослободи од обвинението. 
 Обвинетиот Јован Вранишковски својата одбрана на главниот претрес ја 
започна со излагање во смисол дека политичките судски процеси во РМ сеуште не 
завршиле и истите биле на штета на угледот на нашата држава која штотуку се 
кандидирала за ЕУ. Некои злонамерно зборувале дека Православната Охридска 
Архиепископија била српска црква па на таква рекла-казала се засновало предметното 
обвинение. Понатаму обвинетиот во својот завршен збор се осврна на некои водени 
постапки од овој суд, на однесувањето во смисла што направил и што требало да 
направи јавниот обвинител, дека некој ги узурпирал храмовите во РМ и тн. 
 Во однос на обвинението и кривичното дело кое му се става на товар во својата 
одбрана изнесе дека тој не го издал верскиот календар, а Јавниот обвинител не 
предложил никаков доказ во тој смисол. Во однос на хиротонијата на епископите 
Јоаким и Марко тој немал никаков допринос, а тие биле хиротонисани од српскиот 
патријарх Павле, додека пак во однос на одржувањето на верските обреди во станот 
на улица „Кочанска”, дека во тој стан богослужбата на 11.01.2004 година, не била ни 
прва ни последна а проблемот не бил во таа богослужба, туку во сознанието на 
државата дека на тој ден ќе пристапеле 70% од монасите од Македонија во 
Охридската Архиепископија па затоа била превземена и интревенцијата и претресот 
на станот. 
 Во завршниот збор обвинетиот изнесе дека сведокот Тодор Петров имал 
фашизоидни идеи, сведовите Душанка и Милан сведочеле на околности кои се 
случувале во таа зграда, а живееле на 5 км. оддалеченост. Исто тоа се однесувало и за 
сведокот Оливер кој пак судот го третирал како вештак. Сведокот Мишко Гелевски 
настапил во име на некакво здружение, а здружение не било основано. Смета дека 
нема докази, да тој го сторил кривичното дело кое му се става на товар па побара од 
судот да биде ослободен од обвинението. 
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 Судот на главниот претрес, ги сослуша сведоците: Борис Димзов, Душанка 
Ѓорѓиевска, Методија Ѓорѓиевски, Оливер Ивановски, Тодор Петров, Ферие 
Ќеримова, Нада Василевска и Мишко Гелевски. Судот со читање ги изведе и 
писмените докази и тоа: одлука бр.105 од 4.04.2003 година, бр. 32. од 17.02.2003г. бр. 
246 од 7.08.2002 год., бр. 246-1 од 7.08.2002 год., бр. 246-2 од 7.08.2002 година, бр. 76 
од 8.03.2000 год. бр. 250 од 1.07.1998 год., бр. 242 од 24.06.1998 год., сите на САС на 
МПЦ, писмениот текст потпишан од Протојереј Оливер Ивановски бр. 02 од 
12.01.2004 година, соопштението на канцеларијата на Охридската Архиепископија бр. 
09 од 11.01.2004 година, потврда на владата на РМ-Комисија за верските заедници – 
бр. 12-152/3 од 12.01.1998 год., писмено обраќање на Светата Митрополија Велешка и 
Повардарска до Тодор Петров бр. 108 од 26.01.2002 год., барањето за давање подршка 
од Институциите на системот од Одборот за заштита од анархија, од 12.01.2004 
година, изводот од казнената евиденција за обвинетиот, потврда за привремено 
одземени предмети б.б. од 11.01.2004 година, Записник за претрес на дом и други 
простории, станот на ул. Кочанска бр. 2-2/23 од 11.01.2004 год., Записник за 
предавање на одземени предмети на Основен Суд Битола од 12.01.2004 год., 
Решението КИ. бр. 1/4 од 12.01.2004 год., пријавата испратена од група станари до 
СВР Битола пишана во ракопис од 11.01.2004 год., решението на Апелациониот суд 
Битола Ксж. бр. 9/04 од 30.01. 2004 год., извадок од списанието „Нин” од 30.10.2003 
год., извадоци од списанието „Дело” од 7.11.2003 год., 23.4.2004 год., извадок од 
списанието „Акт” 3 од 13.2.2004 год., написот од весникот „Дневник” од 10.1.2004 
год., под наслов „мора да излеземе од гетото” и интервјуто со отец Давид, Брошура-
леток издадена од здружението на граѓани Анастасија без дата кога е издадено, книга 
со наслов „За единството на црквта” издадена од група граѓани наречени „Граѓанска 
иницијатива за надминување на информативниот мрак атипичен за демократските 
општества...” отштампана во Скопје 2004 год., Верски календар за 2004 год. издаден 
од манастирот „Св. Јован Златоуст” без обележани страници. Нацрт спогодбата за 
воспоставување на црковно единство од 17.5.2002 год., пишан текст кој по кажување 
на обвинетиот бил од интернет страницата на Светскиот македонски конгрес од 
12.1.2004 год. и 19.1.2004 год., текст насловен „анкета спроведена на интернет 
страницата на ТВ А1”, текст објавен во списанието „Македонско време” од јануари 
2004 год. и од страните 8,9 и 10, Одлуката на САС на МПЦ бр. 249 од 9.7.2003 год., 
писменото обраќање на Архиепископот Пеќки митрополит белградско-карловачки и 
патријарх српски, без наслов до кого е испратена а со бр. 372 од 17.5.2004 год., 
писменото обраќање на САС на СПЦ бр. 2721/зап. 1466 од 25.11.2003 год. насловено 
со „Ваше високо преосвештенство” за прогласување за ништавна одлуката на 
расколничкиот синод на БЈРМ за расчинувањето на обвинетиот, текст објавен во 
весникот „Време” на кого со рака е напишано 5.5.2004 год., со наслов 
„Православието, исламот и демократијата”, Одлуката за именовање овластен 
претставник на здружението „Анастасија” од Битола од 14.12.2002 год., решението на 
овој суд Рег.Згф.77./02 од 17.12.2002 год., писменото известие бр. рег.згф. 77/02 од 
3.6.2004 год., Пресудата на овој суд К.бр. 447/03 од 31.10.2003 год., писменото 
обраќање од СМК од 14.6.2004 година. Судот изврши и увид од фотографија од 
сослужување на митрополитот Јован – обвинетиот со неговата сесеветот 
Архиепископот Константинополски и вселенски патријарх г.г. Вартоломеј од 
11.5.2003 год. Исто така судот изврши и увид во три видеокасети едната со наслов 
„Протестен собир” одржан на 18.1.2004 год., другата со наслов „Богослужба 
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примопредавање” како и на анкетата снимена од ТВ Орбис. Судот со читање го 
изведе и решението на Уставниот суд РМ У.бр.10/2004 од 12.5.2004 год. 
 Со целосна, логичка и критичка оценка на доказите, судот ја утврди следнава 
фактичка состојба: 
 Обвинетиот е роден во Битола, на возраст е од 37 гоини, завршил градежен 
факултет во Скопје, а потоа и теолошки факултет во Белград. Во 1998 година се 
замонашил и стапил во ѓаконски чин. Истата година добил јеромонашки чин, а 
веднаш потоа и архимандритски чин. Во истата оваа 1998 година, обвинетиот е 
хиротонисан во епископски чин, а во 2000 година е поставен за администратор на 
Брегалничката Епархија. Во ноември 2000 година е разрешен од администратор на 
Брегалничката Православна Епархија и назначен бил за Епархиски архијереј на 
Православната Повардарска епархија. Во оваа епархија е произведен со 
митрополитско достоинство со титула Митрополит Повардарски. 
 Против обвинетиот како Митрополит Повардарски од САС на МПЦ е поведена 
постапка за неговото лишување од епископскиот чин и враќање во редот на 
мирјаните, а на 9.07.2003 година донесена е одлуката на САС бр. 249 со која е 
разрешен и лишен од епископскиот чин. Причина за лишувањето од епископскиот 
чин било неговото однесување како Митрополит Повардарски Јован против 
интересите на МПЦ. 
 Уште од неговото хиротонисување и назначување за викарен Епископ на 
Преспанско-Пелагониската Епархија, тој започнал користољубиво да ја користи 
својата титула, формирал фондација „Св. вмч. Димитриј” во Битола преку која 
собирал сретства за своја полза. Потоа формирал хуманитарна организација 
„Воскресение” со седиште во Битола, а во берењето на хуманитарната помош од 
домашни и странски донатори, го злоупотребувал името на МПЦ. Потоа започнал со 
реновирање на храмот „Св. Пантелејмон” во Велес, а со тоа и да собира донации кога 
г-динот Трифун Костовски дал 57.000 евра. 
 Сите овие факти судот ги утврди од одлуката на Светиот Архијерејски Синод 
на МПЦ бр. САС 249 од 9.07.2003 година па за овој суд не се неспорни. 
 На просторот на Македонија постоела Охридска Архиепископија како црковна 
власт која во 1767 ја укинал султанот на турската империја. По укинувањето на овој 
простор, црковна јуриздикција имала Цариградската патријаршија, за потоа таквата 
јуриздикција да биде предадена на Српската православна црква, краток период на 
Бугарската православна црква, а потоа повторно на СПЦ. Оваа СПЦ нема црковен 
интерес Република Македонија да има самостојна Македонска православна црква, 
туку на овој простор да има автономна црква, онаква каква што била Охридската 
Архиепископија. Ова прашање за самостојна православна црква, еднаква и 
рамноправна со сите православни цркви било наметнувано од македонските црковни 
власти од 1958 година. По распаѓањето на СФРЈ и осамостојувањето на Р. 
Македонија, тука се оформи Македонската православна црква, а со тоа се 
продлабочил јазот помеѓу МПЦ и СПЦ. Овие факти за судот се ноторни, тие се дел од 
македонската црковна историја, а истите не ги спори ни обвинетиот, и тој на главниот 
претрес ги изнесе, освен во делот за влијанието на СПЦ врз МПЦ. 
  По поведената црковна постапка обвинетиот насетувајќи ја одлуката на 
САС на МПЦ, започнал со превземање на дејствија за предизвикување црковен 
раскол. Прво се обидел Повардарската Епископија да ја отцепи од МПЦ и да ја стави 
под јуриздикција на СПЦ. Оваа српска православна црква пак нашла погодна личност 
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во обвинетиот за предизвикување на расколот, личност која ќе ја промовира нивната 
замисла изнесена во нацрт на нишката спогодба од 17.5.2002 година која не е 
прифатена од МПЦ, а во која е прокламирано дека МПЦ со воспоставувањето на 
единството со СПЦ, преку оваа СПЦ ќе воспоставува единство и со другите 
православни цркви. Обвинетиот на 22.09.2002 година пред да биде расчинет 
детронизиран, издејствувал од Српскиот патријарх да го постави за Егзах на 
Охридската Архиепископија, онаа која постоела пред оснивањето на МПЦ, а со тоа да 
формира паралелна црква со МПЦ. Сега, по поставувањето за Егзарх на 
непостоечката Охридска Архиепископија, тој започнал да се однесува како поглавар 
на Православна црква во Македонија наречена Охридска Архиепископија, покрај 
постоечката МПЦ. По поставувањето започнал јавно да настапува, сега како што тој 
изнесе станал јавна личност и започнал МПЦ да ја нарекува расколничка, па собрал 
мала група свештени лица и игумени, истомисленици и како Егзарх на Охридската 
Архиепископија која имала седиште во Битола во станот на неговите родители 
лоциран на ул. „Кочанска” бр. 2/2/23, започнал со отворено напаѓање и 
дискредитирање на Македонската православна црква, а непостоечката Охридска 
Архиепископија да ја претставува како единствена црква во РМ. По неговото 
поставување за Егзарх на оваа непостоечка Охридска Архиепископија, започнал со 
служење на богослужби и чинодејствија, света литургија, кои ги одржувал во станот 
на ул. „Кочанска” бр. 2/2/23. Во овој стан на 11.01.2004 година го одржал верскиот 
обред-сослужување и заедничко причестување на своите приврзаници Максим 
Ристевски – игуман на машкиот манастир „Св. Димитриј Великомаченик” во Скопје, 
со Кирана Парлиќ – игуманија од Манастирот „Успение на Пресвета Богородица” во 
Ресен, со Давид Нинов – игуман, со Кимев Горан, така наречен Марко Дремвицки – 
епископ во непостоечката Охридска Архиепископија и монахињите, Рената 
Мижимаковска, Црцорска Анисија, Ѓорѓиевска Верица, Нина Трајковска, Таиса 
Крцева и Благица Цветковска.  
По формирањето на Охридската Архиепископија, по црковните канони за да може таа 
Архиепископија да функционира, неопходно е да има Свет Архиерејски Синод. Ваков 
САС можело да се формира во Архиепископија во која има најмалку три владици. За 
таа цел во текот на месец ноември и почетокот на месец декември, на барање на 
обвинетиот САС на СПЦ извршил хиротонисување на свештениците Јоаким за 
епископ Велички и администратор на Полошко-Кумановската Епархија и на 
свештеникот Марко во епископ Дремвицки, викарен Епископ на Митрополитот 
Велешки и Повардарски. Овие две свештени лица на српскиот патријарх ги 
предложил обвинетиот за тие да бидат хиротонисани во епископски чинови, а со 
оглед да тоа бил негов предлог, учествувал на чинот на нивното хиротонисување. Со 
тоа се исполнувал условот од три владици за формирање на САС кој ќе 
функционирал и ќе донесувал важечки одлуки  со присуство на дополнителен број 
епископи од Српската православна црква. 
 За остварување на својата намера во текот на месец ноември 2003 година, по 
неговото расчинување од МПЦ, обвинетиот издал календар за 2004 година на кого 
како издавач назначил непостоечки манастир наречен „Св. Јован Златоуст” лоциран 
во викендицата во с. Нижполе.  
 Во верскиот календар на кого не се означени страни, изнел невистинити 
тврдења, омаловажувања и клевети за МПЦ, го помешал црковниот со политичкиот 
живот во Република Македонија, а се осврнал и према народот во Македонија кој 
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према него бил неук и световно необразован. Така во овој верски календар изнел дека 
голема била потребата побожниот народ да ја познае верата во нејзината 
автентичност и вистинско сведоштво, зашто на голема жалост, последниве неколку 
децении, колку заради комунистичко-атеистичката атмосвера која доминирала на 
територијата на денешната Охридска Архиепископија, толку и зарадаи расколот кој 
беснеел на оваа територија, сè до минатата година, народот кој по долговековно 
предание бил православен, не успеал верски доволно да се образова… Потоа изнел 
дека најголема вина за неевангелизираноста на народот и за непрактикувањето на 
верата, секако требало да се бара во расколничката организација уште од почетокот 
на расколот во 1967 година па се до наше време се покажувале неодговорни за 
службата што ја примиле од  Бога. Упорно го ставале својот интерес пред интересот 
на црквата. Одсекогаш биле, а останале и до сега последна тврдина на комунизмот… 
Потоа изнел дека доказ за тоа што го пишувал биле последните настани од црковниот 
живот во РМ, во кoј народот останал крајно пасивен, а би се рекло дури дозволил да 
биде и изманипулиран бидејќи непознавајќи ја суштината на верата, оставил за 
иднината на неговата црква да решаваат неколкумина таканаречени архиери кои 
никој во светот не ги признавал, а сè што одлучувале во црквата, го правеле од 
користољубие. Ако народот бил свесен за тоа колкав бисер била верата, никогаш не 
би ја оставил судбината на црквата во рацете на користољубци и еретици… Во овој 
календар обвинетиот изнел и дека на голема жалост, во нашите краишта, расколот во 
Православната црква во вселената кој започнал од 1967 година, подготвил терен да се 
јават многу сурогати на верата… Се појавила и најновата ерес која се ширела од 
страна на високата Јерархија на расколничката оргнизација која себе се нарекувала 
МПЦ, а тоа е прифаќањето на расколот за нормална состојба и негово бранење со 
нецрковни методи… Понатаму изнел дека непризнавањето имало единствена 
причина, а таа била недостојноста на владиците на МПЦ да бидат признати… 
Мајскиот собор на Јерархијата на СПЦ го ставила под забрана на свештено дејствие и 
го предал на суд Митрополитот Полошко-Кумановски Г-дин Кирил, им дал рок на 
расколничките владици во РМ до 1-ви септември 2003 година да се вратат во 
единство со Православната црква. Во спротивно ќе биле предадени на црковен суд. 
Избрани биле двајца нови епископи, Архимандритот Јоаким со титула Велички 
Архимандритот Марко со титула Дремвицки, помошници на неговото 
Високопреосвештенство Митрополитот Јован... Потоа во овој календар изнел и дека 
државните власти биле свесни дека ако дозволат во Република Мкедонија да влезел 
Патријархот Павле, а и другите архијереи од другите православни цркви. Тогаш 
народот брзо ќе свател дека се ова што се говорело на Владиката Јован било 
невистина и политички трик...  
 Вака отштампаниот верски календар, обвинетиот го растурил меѓу граѓаните, 
со што, како и со предлагањето за хиротонисување на свештениците Јоаким и Марко 
за епископи и со одржувањето на верскиот обред прво сослужување и заедничко 
причестување, кај граѓаните предизвика омраза и раздор, а и нетрпеливост помеѓу 
верниците на МПЦ и дел од верниците на СПЦ, поради ова се јави реагирање и 
негово неприфаќање како и револт кај граѓаните. Од граѓаните јавно е барана 
интервенција од државните органи, упатувани се и закани за напаствување на 
обвинетиот, како резултат на раздорот и верската омраза кои ги предизвика. Така на 
18.01.2004 година, воочи верскиот празник „Водици” голема група граѓани од Битола 
кои присуствувале во храмот „Св. Димитриј” во Битола, по завршувањето на 
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црковната служба, револтирани се упатиле кон домот на обвинетиот лоциран на ул. 
„Кочанска” бр. 2/2-23 и таму одржале протестен собир, таму го изнесле својот револт 
кон дејствијата на обвинетиот. Исто така поголем број на граѓани нескриено и пред 
камерите на телевизиската куќа „Орбис”, јавно го изнесле своето мислење, својот суд 
и своето барање за превземање хитни и неодложни мерки од државните органи. 
 Ваквата фактичка состојба произлезе од изведените докази, а во дел и од 
одбраната на обвинетиот.  
 Обвинетиот во целост го негира кривичното дело кое му се става на товар, ја 
негира и МПЦ, нејзиното постоење, како и угледот и достоинството на нејзините 
челници, а го прокламира постоењето на Охридската Архиепископија како 
единствено признта автономна црква и од сите православни цркви во светот. Тој во 
својата одбрана изнесе дека Православната Охридска Архиепископоја е црква во 
РМ,во смисла единствена на сите православн христијани, дека храмовите во РМ биле 
узурпирани од МПЦ, и правилно било црквата во РМ да се нарекува Охридска 
Архиепископија, не МПЦ бидејќи таа ќе останела во црковна изолација. Према 
обвинетиот уште од 1918 година црквата во тогашната Вардарска бановина, а со тоа и 
Охридската Архиепископија, била под духовно владение на Српската Православна 
црква.  
 
 Не е спорно за судот дека Охридската Архиепископија како автономна црква 
во Македонија постоела уште од 1767 година, дека ваков статус имала и од 1958 до 
1967 година, како што не е спорно дека во овој период Охридската Архиепископија 
била под владение на СПЦ. Меѓутоа неспорно е и тоа дека по распадот на СФРЈ во 
Република Македонија, македонскиот народ има Македонска Православна црква како 
следбеник на поранешната Охридската Архиепископија како и сите православни 
народи во соседните држави. Исто така за судот не е спорно дека МПЦ не е призната 
од СПЦ и дека поради тоа нивно непризнавање, МПЦ не е призната од другите 
православни цркви и од Цариградската Патријаршија. Но подолг период оваа МПЦ се 
бори за својот статус каков што го имаат другите православни цркви. Оваа борба за 
ваков статус на МПЦ обвинетиот ја негира, тој ја негира самостојноста на МПЦ, а ја 
прокламира автономноста каква што ја имала Охридската Архиепископија под 
патронатот на СПЦ. 
 Ваквиот негов став, а посебно ваквото негово делување наиде на неприфаќање 
кај македонскиот народ, со исклучок на мала група свештени лица, негови 
приврзаници и со исклучок на мал број граѓани кои го прифатиле неговото 
настојување за да македонската црква и понатаму остане под црковна јуриздикција на 
СПЦ.  
 
 Ваквото настојување на критичниот период обвинетиот го спроведувал на 
разни за него можни начини кои ги имал на располагање. Така тој станот на неговите 
родители лоциран на ул. „Кочанска” бр. 2/2-23 во Битола го претворил во верски 
храм. Тој храм го обележал како седиште на непостоечката Охридска Архиепископија 
и во тој стан подолго време одржувал верски обреди.  
 Во делот на одржувањето на верските обреди во овој стан, обвинетиот во 
својата одбрана на главниот претрес изнесе дека верски обреди одржувал и ќе 
одржува, а обредот одржан на 11.01.2004 година не бил ни прв ни последен. Од вака 
дадената одбрана произлегува упорноста и решеноста негова во настојувањето за 
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рушење на МПЦ. Затоа тој и пред неговото детронизирање и расчинување, 
насетувајќи ја одлуката на САС на МПЦ, отворено пристапил кон СПЦ, а со тоа 
прифатил да го спроведува нивното настојување за ставање под своја јуриздикција на 
МПЦ.  
 Обвинетиот на 09.07.2003 година со одлука на САС. бр.249 е развластен и 
детронизиран како Митрополит и Епархиски Архиереј во МПЦ, а пред да биде 
донесена оваа одлука на 22.09.2002 година, тој од поглаварот на СПЦ е поставен за 
егзарх на непостоечка Охридска Архиепископија, факт утврден од обвинетиот.  
 Во својство на Егзарх поставен од поглавар на туѓа црква, тој ги превзел 
дејствијата опишани во обвинението. Така во текот на месец ноември 2003 година 
издал верски календар за 2004 година, кој не е означен со страни, а како издавач е 
назначен некаков манастир „Св. Јован Златоуст”, кој се наоѓал во викендицата на 
неговите родители во с. Нижеполе. Овој календар започнува со делови од светото 
евангелие, но во истиот во понатамошниот текст се изнесени невистинити тврдења, 
омаловажувања и клевети за МПЦ, а тој се претставил како егзарх, поглавар, на 
Македонската црква наречена Охридска Архиепископија.  
 Обвинетиот негира дека тој го издал овој верски календар иако не негира дека 
негов текст бил испишан и објавен во истиот. Тој негира дека верскиот календар го 
издал иако некои забелешки кои ги имал биле напишани во него, а на критичниот 
период на „Канал 5” имало емисија со митрополитот Струмички Наум и 
архимандритот Климент кои го коментирале она што го пишувало во календарот па 
постоела можноста тие да го напишале тој календар. Календарот е издаден од 
манастирот „Св. Јован Златоуст” лоциран во викендицата на неговите родители, па 
непостои можност други лица да го напишале и издале тој календар, без за тоа да знае 
и да одобри обвинетиот. Ваквата одбрана на обвинетиот, по оценка на овој суд е 
нелогична, конфузна, нецеловита, во моменти обвинетиот негира што направил, а на 
други моменти го прифаќа она што било сторено. Во секој случај во текстот испишан 
во календарот централна фигура е тој, во него се испишани односите негови со 
црквата, однесувањето на властите према него и грубото напаѓање на МПЦ и 
свештените лица во неа, нејзините челници. Ваков стил во текот на целата кривична 
постапка во однос на МПЦ има обвинетиот, тој грубо и вулгарно се нафрлил на оваа 
МПЦ, па текстот ги одсликува неговите односи од почетокот на поведувањето на 
постапката за негово расчинување, расчинувањето, односот на државните власти 
према него, постапките кои се воделе према него се до излегувањето на календарот. 
Од тука произлегува заклучокот дека тој го смислил текстуално опремил и 
одштампал, а преку своите приврзаници го растурил меѓу граѓаните. 
 Во ист контекст е и летокот од здружението „Анастасија”. Овој леток целосно е 
посветен на личноста на обвинетиот како многу важна личност во нашата 
современост, тој бил егзарх охридски, а бил обезправен и прогонат како способна 
личност која може да влијае на сведската историја. Во овој леток обвинетиот е 
претставен како лице чие дело може да се поистовети со евентуалното зачленување 
на РМ во ЕУ. 
 За овој леток обвинетиот во својата одбрана изнесе дека бил издаден од 
Здружението „Анастасија” кога негов претседател била Рената Мижимаковска, но 
кога таа се замонашила повеќе не смеела да учествува во било какви здруженија. На 
оваа околност судот прибави писмени известија од Регистарското одделение на овој 
суд Рег.Згф.77/2002 од 17.12.2002год. и 3.6.2004год. од кои произлегива дека и при 
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оснивањето, а и сеуште председател на ова здружение е лицето Рената Мижимаковска 
иако таа се замонашила. Од тука произлегува оној заклучок дека обвинетиот дава 
одбрана паушална онаква каква одговара по конкретен доказ или конкретно прашање. 
 Во предметниот календар обвинетиот навел дека голема била потребата на 
побожниот народ да ја спознае верата во нејзиното автентично и вистинско 
сведоштво, бидејќи овој народ поради комунистичко-атеистичката атмосвера која 
беснеела се до минатата година, тоа не успеал да го спознае, не успеал верски да се 
образова... Напротив овој народ долг период, повеќе столетија под Отоманската 
империја ја имал спознаено својата вера и не потклекнал под многу влијанија. Одтука 
со ваквото прокламирање на обвинетиот во предметниот календар го иритира 
македонскиот верник. Тоа иритирање води уште подалеку во текстот од календарот 
каде обвинетиот навел дека вината за наводната верска необразованост ја сносела 
МПЦ, нејзината висока јерахија која пак отворено ја нарекува расколничка, дека таа 
јерархија била производ на атеистичка идеологија, дека челниците на МПЦ биле 
еретици, чие еретичко учење било проклетство на секој народ, дека првото 
проклетство го донесла Богомилската ерес, а сега тоа го правеле расколничките 
владици на МПЦ и самата МПЦ. Према текстот од календарот Македонската 
православна црква била расколничка. Према кого би бил тој раскол, дали према 
самата себе или према црква од друга држава или крајно кон обвинетиот. Во овој 
смисол во календарот обвинетиот го апострофира наводниот раскол помеѓу МПЦ во 
однос на СПЦ. Тој боледува за изгубеното влијание на црковниот живот во РМ на 
СПЦ. Така во календарот навел дека голема била жалоста во нашите краишта поради 
расколот кој се случил во 1967 година со што се подготвил терен да се јават сурогати 
на верата и дека Македонија станала лулка на окултизмот, бајачите и гатачите, а 
народот пак останал крајно пасивен и непознавајќи ја верата своја дозволил да 
решаваат неколкумина т.н. архиереји во МПЦ кои верата ја користеле за 
користољубие. Грубо и вулгарно однесување на обвинетиот према верските чувства 
на македонскиот народ. Ова уште повеќе што учењето за верат од МПЦ го нарекува 
ерес.  
 Понатаму во предметниот календар, обвинетиот изнел дека поради 
недостојноста на владиците не била призната МПЦ, а единствен признат митрополит 
во РМ бил тој, егзархот Јован, па и покрај лагите за него, народот се убедил дека има 
една призната црква, а таа била Охридската Архиепископија. Кои биле тие лаги за 
него, обвинетиот во календарот не навел, а не навел и тоа дали друга црква надвор од 
Македонија може по црковните канони да оснива црква за друг народ на туѓа 
територија, па крајно и него да  го  постави за црковен поглавар.  
 Во предметниот календар обвинетиот се осврнал на некаков мајски собор на 
јерархијата на СПЦ кога на црковен суд бил даден и Митрополитот Полошко-
Кумановски Г-дин Кирил, а на расколничките владици во РМ им бил даден рок до 
1.09.2003 година да се врателе во единство со Православната црква. Исто така на овој 
собор биле избрани два нови епископи, Архимандритот Јоаким со титула Велички и 
Архимандритот Марко со титула Дремвицки кои биле негови помошници.  
 Од друга страна обвинетиот изнел и дека расколниците кои се нарекувале 
МПЦ, врз македонскиот народ правеле усилби за да него го дискредитираат како 
единствен канонски епископ во РМ, за што била свесна и македонската власт, па 
доколку таа дозволела во РМ да влезе српскиот патријарх и другите архиереји од 
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други православни цркви, народот во Македонија брзо ќе свател се она што за него се 
зборувало. 
 Како централна фигура во овој верски календар се јавува обвинетиот. Во него 
дал опоис на постапки кои против него биле водени, судски предмети кои против 
него биле оформени. Овој верски календар обвинетиот го употребил за да ја 
дискредитира и омаловажи МПЦ и челниците на оваа црква, а од друга страна тој да 
се претставил како маченик кој бара спасение за овој народ.  
 Овој календар обвинетиот преку своите приврзаници, монасите и монахињите, 
го растурил меѓун граѓаните. Тој календар на почетокот на 2004 година бил носен од 
куќа до куќа, бил нуден од човек на човек, па така дошол до голем број на верници. 
По растурањето на календарот се јавил револт кај граѓаните дошло до недоверба кон 
свештениците дали тие припаѓаат кон МПЦ или пак од редот на обвинетиот Јован 
Вранишковски, сакајќи да укажат дека не ги прифаќаат тие свештеници, туку сакаат 
верските обичаи да ги спроведат со свештеници од МПЦ. 
 Во предметниот верски календар обвинетиот изнел дека високата јерархија на 
МПЦ ја ширела најновата ерес која предизвикала раскол со другите православни 
цркви во светот. Одтука произлегувало и непризнавањето на МПЦ, бидејќи во 
владиците на МПЦ биле содржани последните фосили на комунизмот, а тој бил 
единствениот признат православен Митрополит во РМ.  
 Со ваквите текстови во овој календар обвинетиот не успеал народот да го 
убеди во она што го превземал, туку напротив кај него предизвикал омраза према 
него и према неговите следбеници, омраза и нетрпеливост према оние поединци 
свештени лица, а и поединци од граѓаните кои го прифатиле неговото дејствување. 
Тој револт и омраза е производ на повредените верски чувства на граѓаните. 
Граѓаните реагираа на различен начин, а во тие реакции бараа државните органи да 
превземат соодветни мерки против обвинетиот. Така на 18.01.2004 година спроти 
верскиот празник „Водици” поголем број граѓани од Битола одржале протестен собир 
пред домот на обвинетиот лоциран на ул. „Кочанска” бр. 2/2-23. На тој собир е 
искажано отворено незадоволството према обвинетиот, према неговото дејствување, 
искажана е повредата на верските чувства и омразата помеѓу народот кон 
присталиците на обвинетиот како и на дел на граѓани-верници на СПЦ. Омразата и 
раздорот се огледаат во фактот што граѓаните одлучиле отворено да реагираат и 
отворено да се спротистават на она што обвинетиот го чини, на формирањето на 
Охридската Архиепископија при постоење на Македонска Православна црква, како и 
на поддршката што таа непостоечка Охридска архиепископија ја има од СПЦ и од 
српското население кое живее во Македонија.  
 На овој период, во почетокот на декември 2003 година, обвинетиот преку СПЦ 
и Патријархот српски Г-дин Павле, издејствувал свештеникот Јоаким да биде 
хиротонисан за епископ Велички и администратор Полошко-Кумановски, а 
свештеникот Марко за Епископ Дремвицки, Викарен Еписоп Велешки и 
Повардарски. Со ова обвинетиот го започнал процесот на поставување на епископи во 
епархии во РМ, а со цел да оформи паралелен Свет Архиерејски Синод на 
непостоечката Охриска Архиепископија. Услов за формирање на САС е постоење на 
најмалку три епископи, а остатокот на епископи до оној број потребен за донесување 
на валидни одлуки ќе се дополнувал од српски епископи. Овој факт е неспорен, 
истиот произлезе од одбраната на обвинетиот. Сите вака превземени дејствија се 
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познати на овој народ и према реагирањата неприфатливи. Овие факти произлегоа од 
увидот во видео касетата со која е снимена анкетата со граѓаните. 
 Кулминација на неприфаќањето на дејствувањето на обвинетиот, на омразата 
на верниците према неговите истомисленици, како и према дел од верниците на СПЦ 
кои живеат на Македонската територија, довело одржувањето на верскиот обред, 
прво сослужување и заедничко причестување со Максим Ристевски- игумен на 
машкиот манастир „Св. в.м.ч. Димитриј” во Скопје, викан „Марков манастир” , со 
Кирана Парлиќ – игуменија од манастирот „Успение на Пресвета Богородица” од 
Ресен, со Давид Нинов – игумен, со Кимев Горан таканаречен Марко Дремвицки, 
Епископ во непостоечката Архиепископија и монахињите Рената, Анисија, Верица, 
Нина, Таиса и Благица. Тој верски обред на 11.01.2004 година е одржан во станот на 
ул. „Кочанска” бр. 2/2-23 во Битола. Поради тој верски обред интервенирала 
полицијата од СВР Битола. Обвинетиот не спори дека на овој ден се одржал таков 
верски обред, а не спори и дека претходниот период биле одржувани такви верски 
обреди. Овој факт произлегува  и од видео касетата врз која судот изврши увид. Од 
таа видеокасета произлегува дека на овој ден во овој стан присутни биле повеќе 
свештени лица, дека на овој ден интервенирала полицијата и од обвинетиот е 
побарано да не врши повеќе верски обреди во станот бидејќи такво држење на верски 
обреди им смета на граѓаните жители на таа зграда, а и пошироко, и со такви верски 
обреди се зголемува верската омраза и нетрпеливост на граѓаните према него и 
неговите присталици.  
 Судот на главниот претрес сослуша повеќе сведоци. Од сведокот Оливер 
Ивановски, протојереј во црквата „Свети Димитриј” во Битола произлезе дека 
предметниот календар бил растуран од куќа до куќа во Битола, а тоа не било пракса 
во МПЦ. Со тој календар многу граѓани биле ставени во недоумица, недоверие, а 
називот Охридска Архиепископија кој бил користен од обвинетиот бил назив на онаа 
архиепископија која постоела во склопот на МПЦ, но не сега, а тој назив бил 
присвоен од обвинетиот со единствена цел да се предизвика раздвојување и 
подвојување на верниците. Овој сведок на главниот претрес изнесе дека со 
досегашните дејствија обвинетиот успеал да предизвика раздор и нетрпеливост, но 
само меѓу народот, меѓу населението, а не и во МПЦ.  
 Сведокот Димзов Борис во својот исказ изнесе дека бил зачуден од настапите 
на обвинетиот преку јавните гласила. Зачуден бил и со она што обвинетиот преземал 
во Велешката Епархија, а најповеќе го револтирал фактот што српската црква 
поставила владици во Македонија, а него за егзарх на Охридска епископија. Овој 
сведок изнесе и тоа дека обвинетиот предизвикал омраза меѓу граѓаните, а како 
пример ја насочи седницата на собранието на РМ кога се донесувала декларацијата за 
МПЦ. На оваа седница пратеник од српска националност по усвојувањето на 
декларацијата демонстративно ја напуштил седницата, а тоа предизвикало револт и 
омраза према тој дел од македонското население. Овој сведок на главниот претрес 
констатира дека обвинетиот носел црковна облека, а бил расчинет од МПЦ како и 
дека и тој поднел кривична пријава против обвинетиот за неговото делување, па до 
колку постапката се водела по неговата пријава, ќе предложел сведоци кои ќе ги 
кажеле своите чувства, ќе кажеле како се чувствувале по преземените дејствија од 
обвинетиот. 
 Сведокот Тодор Петров на главниот претрес очигледно револтиран прво 
побара од судот да одлучел за носењето на црковните одела, на црковните мантии и 
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од обвинетиот и од другите лица негови приврзаници, а присутни во судницата. Овој 
сведок во својот исказ изнесе дека тој бил претседател на Светскиот семакедонски 
конгрес и дека обвинетиот го знаел уште од времето на неговото хиротонисување во 
1997 год. Према овој сведок Светскиот семакедонски конгрес имал за задача да врши 
заштита и афирмација на македонскиот идентитет, па ги прателе изјавите и 
дејствијата кои на критичниот период ги преземал обвинетиот. Према овој сведок, 
обвинетиот како српски егзарх промовирал извртени тези за МПЦ дека таа била 
расколничка. Меѓутоа ако добро се анализирале состојбите произлегувало дека СПЦ 
правела раскол користејќи го обвинетиот. Тој со своите настапи во кои МПЦ и 
нејзините челници ги нарекувал расколници, фашисти, расисти итн., посебно во делот 
за издадениот верски календар за 2004 год., ги навредил верските чувства на омраза, 
раздор, лажно се претставувал, узурпирал имот на МПЦ, а незаконски градел и 
верски објект. 
 Овој сведок во својот исказ во однос на митингот од 18.1.2004 год. изнесе дека 
на овој ден после светата литургија која се одржала во храмот „Св. в.м.ч. Димитриј” 
во Битола, група верници, околу 250, поради револтот кој бил присутен кај нив 
продефилирале од оваа црква до станот на обвинетиот лоциран на улицата 
„Кочанска” бр.2/2-23. Со тој митинг сакале да ја изразат вознемиреноста од повредата 
на верските чувства и од расколт кој го предизвикал обвинетиот. 
 Сведоците Душанка Ѓорѓиевска и Методија Ѓорѓиевски живееле во иста 
стамбена зграда на ул. „Кочанска” во која се наоѓал станот на обвинетиот и во кој 
стан тој ги одржувал верските обреди. Овие сведоци во своите искази изнесоа дека од 
тие верски обреди биле револтирани бидејќи пред нивни очи обвинетиот 
востановувал друга црква, односно дека во станот на неговите родители правел црква. 
Исто така и сведокот Олга Сотировска во својот исказ изнсе дека нејзе ја иритирало 
тоа што обвинетиот на ја признавал МПЦ, онаа црква која него го хиротонисала туку 
прифатил да биде егзарх на туѓа црква.  
 Сведокот Мишко Гелевски ќе бил председател на  здружение кое било во фаза 
за регистрирање со назив „Одбор за заштита од анархија”. Овој сведок својот исказ го 
даде во името на ова здружение, а не во лично име, па нагласи истото броело 7000 
членови. Тој во својот исказ изнесе дека обвинетиот немал право да врши верски 
обреди во Република Македонија бидејќи тие права му биле одземени од МПЦ. Не 
смеел да пропагира верски дејствија на туѓа црква, во случајот на српската која го 
назначила за српски егзарх во Македонија. Овој сведок на главниот претрес изнесе 
дека политичарите нè скарале со албанците, а сега обвинетиот сака да нè скара и со 
србите и со грците. Од тие причини одборот барал од институциите на системот да се 
спречи превземањето на ваквите дејствија кои предизвикале омраза меѓу граѓаните. 
Тие се јавувале на одборот незнаејќи што се случува, а воедно пак упатувале закани 
према обвинетиот во смисол дека ќе го избричеле, ќе му ја слечеле мантијата итн. На 
главниот пртрес овој сведок изнесе и дека обвинетиот формирал паралелна црква во 
Македонија, а тука веќе постоела МПЦ. Тоа го зголемило револтот помеѓу 
членството. Понатаму од овој сведок произлезе дека неговото здружение имало 
превземено и други активности кои ги сметало за незаконски, а како пример го наведе 
реагирањето по повод одлуката на министерот за образование кога во битолската 
гимназија „Јосип Броз Тито” сакал незаконски да прогурка паралелка на албански 
јазик за албански ученици. По однос на револтот на членството, овој сведок напомена 
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и дека на судот можел да достави список со лица кои барале од здружението да 
преземе конкретни активности за заштита, а со цел  да не дојде до анархија.  
  Судот ги сослуша и сведоците Ферие Керимова и Нада Василевска. 
Сведокот Ферие изнесе дека живеела во истата зграда, па она што обвинетиот правел 
нејзе со ништо не ја иритирало нити и сметало, додека пак сведокот Нада Василевска 
на главниот претрес изнесе дека сè она што обвинетиот во својот стан правел било 
убаво, немало ништо лошо, нејзе не и сметало, а и таа одела на верските обреди кои 
обвинетиот ги одржувал. Овие два сведоци беа предложени од обвинетиот, едната не 
е од христијанска вероисповед, па за судот логичен и очекуван беше ваквиот исказ, 
односно поинаков став по однос на дејствијата кои обвинетиот ги преземал.  
 Во текот на кривичната постапка на судот беа доставени повеќе писма, 
соопштенија пишани текстови од дневни и неделни весници, писмени обраќања од 
граѓани, писмени известија, а на главниот претрес од 20.4.2004 год. и книга со наслов 
„За единство на црквата” издадена од некаква граѓанска иницијатива. 
Писменото соопштение бр. 09 од 11.1.2004 год. издадено од непостоечката 
канцеларија а Охридската Архиепископија е обраќање до јавноста за да се соопштело 
дека машкиот манастир „Свети в.м.ч. Димитриј” од Скопје, познат како „Марков 
манастир”   со игуменот Максим Ристевски, заедно со целото братство и женските 
манастири „Успение на Пресвета Богородица” од Ресен, со игуменија Кирана Парлиќ 
и „Свети пророк Илија” од Скопје со настојателката Таиса Крцева, свештени лица 
приврзаници на обвинетиот, влегле во литургиско и канонско единство со 
православната непостоечка Охридска архиепископија. Од ова соопштение 
произлегува дека обвинетиот со своето делување навлегол длабоко во црковниот 
живот во Република Македонија, црковната организација и успеал да придобие свои 
приврзеници кои пак учествувале на веркиот обред на ул. „Кочанска” бр. 2/2-23. Овие  
манастири се црковни  и свети објекти во составот на МПЦ, а не самостојни и 
сопственост на нивните служители.  
 Од писменото известие испратено од обвинетиот до сведокот Тодор Петров бр. 
108 од 22.6.2002 год. произлегува дека тој како митрополит повардарски уште на 
21.6.2002 год. оваа епархија ја ставил во литургиско и канонско единство со српската 
православна црква и тоа без одлука на САС на МПЦ. Значи делувал самостојно и 
отцепено како тој да бил надлежен за преземање на вакви чекори, за префрлање на 
епархија под јуриздикција на црква од друга држава. 
 Обвинетиот во неделникот „Нин” на 1.8.2003 год. дал свое интервју и свое 
видување на збивањата во црковниот живот на Република Македонија. Текстот 
„Црквата како циркус”, започнал со зборовите: „Многу тешко било да се дојде до 
моментално најзанимливата личност на Српската православна црква, архиерерјот кој 
по  вољата на српскиот духовен поглавар ја води новооснованата Охридска 
архиепископија. Значи Охридската архиепископија била основана по вољата на 
српскиот поглавар, а од тука очигледно е настојувањето и желбата за влијание на таа 
црква и на тој поглавар на македонската територија. 
 Во написот „Десет векови политиката против Македонија се повторува” 
објавен од лицето Богдан П. Блажевски во весникот „Дело”  од 7.11.2003 год. е 
наведено дека врз Охридската архиепископија немале никакво право грците а 
најмалку србите, бидејќи тие уште во почетокот на 18 век се одвоиле од истата со 
нивниот Свети Сава. Во овој текст исто така е објавено дека Македонците имале 
право на црква како што имаат сите православни народи. Православната црква е 
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национална и државна па во тој смисол не требало да не загрижува тоа што не не 
признавале така наречените сестрински цркви, бидејќи ниту биле сестрински ниту 
братски. Во написот со наслов „Без подршка од народот божји, нивниот синод е 
фикција”, а авторот архимандритот Даниил ја изнел состојбата од подалечната 
историја  и на Охридската архиепископија и на расколот предизвикан од обвинетиот. 
Во насловот „Расколници” објавен во весникот „Дело” од 16.1.2004 год. авторот 
Блатислав Ташковски пак изнел дека на народот му било добро познато дека на царот 
требало да му се даде царевото, а на Бога божјото. Државата требало јасно да се 
искаже дека не постоела никаква опасност во Македонија да имало паралелна црква 
без разлика што таа самата се нарекувала охридска архиепископија. Понатаму во овој 
текст овој автор навел дека зад ова стоело „пријателско убедување и некаков повисок 
интерес”. Ова посебно поаѓајќи од фактот што цел 20-ти век бил капитален егземплар 
за улогата на српската држава и српската црква во разнебитувањето на Македонците. 
Не постоело некое посериозно одклонување на равенството дека српската државна 
политика секогаш се изедначува со политиката на САС на МПЦ. 
 Од сите овие текстови како и од другите анонимно доставени на судот 
произлегува единствен заклучок дека обидот за предизвикување на раскол во МПЦ 
успеал, таков раскол постои помеѓу непостоечката Охридска архиепископија со 
обвинетиот како егзарх и МПЦ. Токму тоа раздвојување кај македонските верници 
предизвика верска омраза, раздор и нетрпеливост кон она што го направил 
обвинетиот и кон неговите приврзаници или оние кои што застанале зад него во 
правдањето на неговите ставови и постапки за влегување во единство со Српската 
православна црква и во непризнавањето на МПЦ како Самостојна Македонска Црква. 
 Во издадената книга „За единството на црквата „која на судот на  
претседателот на советот и судиите поротници од приврзаниците на обвинетиот беше 
врачена на главниот претрес од 20.4.2004 год., како издавач е наведена некаква 
граѓанска иницијатива со наброени имиња на лица кои наводно ја составиле и издале. 
Во оваа книга одштампани се текстови кои датираат од 1970 год., од пред повеќе од 
30 години, одлуки на САС на МПЦ од 1990 год. за забрана на вршење на свештено 
дејствие на Митрополитот Полошко-Кумановски, па за одземање на епископскиот 
чин на митрополитот на Преспанско-Битолската Епархија, а след тоа писмо од 
рускиот патријарх или од српскиот патријарх.  
 Оваа книга започнува со некаков протокол бр.1 од 25.12.2003 год. во кој се 
повикува на неприфатената од МПЦ и од македонскиот народ нацрт нишката 
спогодба од месец Мај 2002 год. Во оваа нацрт нишка спогодба на непостоечката 
православна Охридска архиепископија и се дава широка автономија, а во неа не се 
споменува самостојноста на МПЦ. Во оваа нацрт спогодба, не се споменува МПЦ 
како самостојна, туку непостоечката Охридска Архиепископија, која како 
православна црква во РМ ќе имала широка црковна самостојност, но само во 
внатрешниот живот, а истата ќе ја претставувал поглаварот пред СПЦ. 
 Во оваа книга првиот текст со наслов„Богословско историски аспект на 
расколот во црквата во РМ и неговото надминување” го напишал обвинетиот, а потоа 
следат текстови кои се со конотација во смисолот на дејствијата на обвинетиот за 
непризнавањето на МПЦ како самостојна црква на македонскиот народ. 
 Во текот на главниот претрес на судот беше доставено и Решение на Уставниот 
суд на РМ У.бр.10/2004 год. со кое е отфрлена иницијативата за поведување постапка 
за оценување на уставноста на членовите 5 и 8 од Законот за верските заедници и 



 18 

религиозни групи поведена од Марко Кимев, оној свештеник кој од српскиот 
патријарх г.г. Павле е хиротонисан во епископ Дремвицки викарен епископ на 
митрополитот Велески-Повардарски. Во предметното решение јасно од Уставнот суд 
е кажано дека  по чл. 5 од Законот, странски државјанин може по барање на верска 
заедница, односно религиозна група да извршува верски работи и верски обреди по 
претходно одобрение на органот надлежен за прашањата на верските заедници и 
религиозните групи. Вакво одобрение за вршење на верски обреди на овој суд во оваа 
кривична постапка не беше доставено, ниту пак такво одобрение постои. Понатаму во 
ова решение на Уставниот суд е јасно кажано дека чл. 8 од Законот за верските 
заедници религиозните групи не создава нееднаквост во остварувањето на слободата 
на вероисповеста и дека со оваа одрердба всушност се заштитуваат граѓаните од 
манипулирање со нив преку поделба на верниците од иста вероисповест на повеќе 
верски заедници што води кон раскол во црквата. Во ваков случај верници кои имале 
исто верско убедување, а не припаѓале на иста верска заедница можат да се здружат 
во религиозна група и организирано да  ги вршат верските работи и верските обреди 
како и верските заедници. Но во овој случај обвинетиот основал паралелна црква со 
МПЦ, основал Охридска архиепископија чиј поглавар е тој како егзарх поставен на 
туѓа црква, а не верска група. 
 Од вака утврдената фактичка состојба  произлегува дека во дејствијата 
обвинетиот на критичните периоди ги презел содржаните битни обележја на 
кривичното дело „Предизвикување национална, расна и верска омраза, раздор и 
нетрпеливост” од чл. 319 стр. 1 од КЗ. 
 Ова кривично дело, покрај опишаните дејствија, се сторува и на друг начин 
кога со таквото сторување ќе се предизвика верска омраза, раздор или нетрпеливост. 
 Обвинетиот бил свештено лице, митрополит, член на Светиот архиерејски 
синод на МПЦ, кој поради неправилности е разрешен во својата работа од САС на 
МПЦ, оној кој го поставил за митрополит е разрешен, детронизиран и вратен во редот 
на обичните верници. Уште во текот на поведувањето на постапката за разрешување, 
а пред донесувањето на одлуката обвинетиот за да предизвика раскол, а потоа и да го 
сруши светиот архиерејски синод, се приклонил кон Српската православна црква која 
многу долг период има аспирации спрема црквата на територијата на РМ. Од 
српскиот патријарх издејствувал тој да биде поставен за егзарх на непостоечката 
Охридска архиепископија. По неговото поставување за егзарх издејствувал од СПЦ 
да бидат хиротонисани и два други свештеници во епископи, Јоаким со титула 
Велички и Марко со титула Дремвицки. Со нивното хиротонисување створил 
можност да во оваа непостоечка Охридска архиепископија се формира паралелен 
САС, со САС на МПЦ. Со ова обвинетиот се ставил во служба на црква на туѓа 
држава, а со тоа успеал и да придобие мала група на свештени лица, монаси и 
монахињи кои се одметнале од својата црква и погазиле на својот завет, како и дел од 
македонскиот народ, а и дел од народот од српската народност кој живее на 
територијата на РМ. После ова ги започнал своите дејствија на непризнавање на МПЦ 
како црква на Македонскиот народ и фаворизирање на непостоечката Охридска 
архиепископија како единствена православна црква во РМ. Започнал со вршење на 
богослужби во стан на неговите родители, а потоа и во викендицата исто така на 
неговите родители лоцирана во с. Ниже Поле која ја нарекол манастир, му дал и име 
„Свети Јован Златоуст”. Со вака преземените дејствија предизвикал верска омраза 
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помеѓу македонското население, помеѓу граѓаните кон неговите присталици, 
предизвикал раздор и нетрпеливост кај македонското население. 
 Во името на овој манастир го издал верскиот календар за 2004 година во кој 
грубо и вулгарно ја нападнал МПЦ и нејзините челници, а македонскиот народ го 
нарекол неук, верски необразован, со тоа ги навредил верските чувства на граѓаните, 
предизвикал верска омраза помеѓу македонското население, помеѓу граѓаните од 
Македонија против неговите присталици, предизвикал раздор и нетрпеливост кај 
македонското население како и меѓу македонското население и населението од 
српската народност која живее во Република Македонија. Со таквите дејствија 
предизвикал несигурност и револт кај граѓаните кои се почувствувале повредени 
поради погазувањето на светоста на македонската православна црква. 
 Како егзарх поставен од поглаварот на српската православна црква 
издејствувал тој поглавар и таа црква да хиротониса и два други владици, македонци, 
а со цел со тоа да дојде до поделба и раздвојување на македонците во РМ. Исто така 
со одржувањето на верските обреди посебно оној од 11.1. 2004 год. предизвикал 
голема нетрпеливост поради што бил одржан протестен  митинг, а била извршена и 
интервенција од полицијата. 
 Ваквите дејствија и кривичното дело кое му се става на товар обвинетиот го 
превзел и го сторил со директна умисла. Тој бил свесен дека превзема дејствија за 
разнебитување на македонската православна Црква, а бил свесен и за последици, се 
согласил да се соочи со Законот. Ваквите дејствија тој ги планирал и подготвувал 
подолг временски период, ги подготвувал уште како митрополит на Велешката 
епархија, па затоа и оваа епархија ја ставил под јуриздикција на СПЦ без за тоа да 
добие одобрение од САС на МПЦ. Тој одржувал активна врска со челниците на СПЦ, 
со нив комуницирал и со нив договарал за постапно и систематски да превзема 
дејствија во остварување на целта, а тоа била рушењето на МПЦ и основањето на 
Охридската архиепископија врз која црковното влијание ќе го поврати СПЦ. Во 
склопот на тие контакти и договарања со СПЦ дошло и до хиротонисувањето на два 
македонски митрополити токму од таа СПЦ за територијата на РМ: Во вака 
превземените дејствија содржана е и волевата и интелектуалната компонента, тој 
свесно и волево ги превземал дејствијата  кои значат остварување на законското 
битие на кривичното дело кое му се става на товар, а тоа кривично дело го знаел, во 
својата свест ја имал сликата на истото. Во овој контекс тој на главниот претрес 
изнесе дека Светото Евангелие на кое му служел и пред кое се заветил било 
Евангелие на љубовта и мирот, па своите дејствија смета дека ги превземал во овој 
дух. Вакви фрази кој во текот на кривичната постапка изнесе повеќе, меѓутоа ако 
дејствијата што ги превземал биле во зачувување на љубовта и мирот зошто тогаш се 
одлучил да пристапи на туѓа Црква од туѓа држава и под нејзин патронат да основа 
друга паралелна Црква при веќе постоечката МПЦ.Тој со своите дејствија навлегол 
подлабоко во чувствата на граѓаните. Ова посебно произлегува од изработениот 
верски календар за 2004 година на кого на последната страна дури и ги напишал 
адресите на аа непостоечка Охридска архиепископија која наводно била привремено 
сместена на ул. „Кочанска” бр. 2-2/23 во Битола, потоа Манастирот „Св. Јован 
Златоуст”кој се градел на планината Пелистер, а веднаш потоа и организацијата 
„Воскресение” за која се изхасни дека нејзиниот претседател по замонашувањето не 
можела повеќе да биде преседател. Тој овој календар го започнал со зборовите: 
Сметавме дека е голема потребата побожниот народ да ја познае верата, но од 
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дејствијата кои ги превзел произлегува дека уште поголема е потребата побожниот 
народ да ги спознае оние кои ја рушат неговата вера. 
 Судот обвинетиот го ппрогласи за виновен и го осуди на казна затвор во 
траење од една година и шест месеци. При изрекувањето на ваквата осуда судот ги 
имаше предвид околностите под кои обвинетиот го сторил кривичното дело. 
 Од олеснувачките околности ценето е неговото однесување во смисол неговото 
присуство на главните претреси од што произлегува дека и покрај тоа што смета дека 
овој суд не бил надлежен да му суди, истиот го прифатил и присуствуваше уредно на 
сите главни претреси. Меѓутоа други олеснувачки околности судот не најде. Додека 
пак како отежнувачки околности ценето е тоа што тој бил митрополит, член на САС 
на МПЦ, а токму во такво својство можел да комуницира со САС на СПЦ и со 
неговиот поглавар. Ја искористил таа функција за остварување на својата идеја. Како 
отежнувачка околност ценета е и неговата упорност, тој е решен да го заврши она 
што го започнал, да ја спроведе големо српската црковна идеја на територијата на 
Република Македонија, да ја руши МПЦ, единствената верска организација на 
македонскиот народ. Во овој контекст како отежнувачка околност ценето е и тоа што 
кај него не постои ни мала совест ниту пак каење за она што го превзел и она што го 
предизвикал, а тоа укажува дека кај него присутна е голема доза на криминално 
однесување, онакво какво што македонската историја познава и други поединци кои 
ја рушиле или верата или државноста. Тој во своите дејствија ги вклучил и своите 
најблиски, ги употребил имотот на неговиот татко, станот на ул.„Кочанска” а исто 
така и викендицата лоцирана во село Ниже поле. Од друга страна тој е осудуван за 
кривично дело „Самовластие” изречена му е условна осуда во траење од една година, 
а за дејствија превземени во Храмот „Св. Димитрие” во Битола, дејствија  превземени 
во време кога бил расчинет и детронизиран и во време кога односите со МПЦ ги 
нарушил.  
 Обвинетиот својата одбрана ја темели на фактот дека во многу држави имало 
повеќе свети архиерејски синоди, а не ќе сметал и во Република Македонија да има 
втор свет архиерејски синод. На оваа територија на Република Македонија, по уставот 
на државата, има една Македонска Православна Црква со еден САС, а обвинетиот не 
е тој кој одлучува дали ќе има повеќе архиерејски синоди, па ваквата одбрана судот 
не можеше да ја прифати. Не е прифатена и одбраната на обвинетиот дека тој не го 
издал верскиот календар за 2004 година односно дека го издале други иако во него 
имало негови текстови и фотографии. Ова од причини што на предметниот календар 
и текстот испишан во него, освен оној што значи текст од Светото Евангелие и 
календар, се друго, сите текстови и фотографии се целосно посветени на обвинетиот, 
на непостоечкиот манастир „Св. Јован Златоуст” и на оние дејствија и постапки 
превземени од него или водени према него. Во предметниот верски календар објавени 
се фотографии исклучиво од него, а од средби кои тој ги остварил. Така овој календар 
веднаш по првиот текст има негова фотографија со називот егзарх Охридски Г.Г. 
Јован, оној кој го добил од патријархот Павле, а потоа следи фотографија со некој 
епископ Анастасиј ( Јевтиќ) и со новите два епископи хиротонисани од српскиот 
патријарх, потоа е фотографија негова со грчките патријарси на панаѓурот во градот 
Кардица-Грција, потоа неговата фотографија со епископот Бачки Иринеј, кој му бил 
сакан професор и брат, потоа со монахињите од Србија и Грција при монашењето на 
сестрата Олимпијада. На календарот следи и фотографија со митрополитот на  
Фтиотида Николаос  во манастирот Дамаста во Грција, а веднаш потоа фотографија 
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со епископот Браничевски Игнатиј како и со митрополитот Николај Босански. Сега, 
при ваква состојба на работите со вакви текстови и со ваква композиција на овие 
фотографии не е можно обвинетиот да не го составил и да не го нарачал штампањето 
на календарот, па судот неговата одбрана дека календарот не бил од него издаден 
туку постоела можност тоа да било сторено од други, не ја прифати. Не е прифатена 
бидејќи е нелогична и контрадикторна  и на доказите и на дејствијата на критичниот 
период кои тој ги превземал. Тој решил да гради манастир спротивно на вољата на 
македонскиот народ, без да страхува од последиците, а страхува од издавањето на 
календарот и за истиот негира дека со негово знаење, помош и благослов или налог е 
издаден.  
 Судот не ја прифати и неговата одбрана дека тој немал никаков допринос за 
хиротонисувањето на епископите Јоаким и Марко. Тука се поставува прашањето како 
пак српскиот патријарх Павле ги знаел овие две свештени лица и како му текнало 
токму нив да ги хиротониса во епископи ако тие не биле предложени од обвинетиот. 
Од друга страна, како и обвинетиот присуствувал на чинот на хиротонисувањето, 
зошто токму него го повикале за гостин, како гостин што се повикува на свадба. 
 Не е прифатена и одбраната на бранителот на обвинетиот дека од изведените 
докази и од видео материјалот не произлегува правна основаност за поднесување на 
обвинение бидејќи описот на чл. 319 ст.1 од КЗ пропишувал други дејствија кои 
обвинетиот не ги превзел. Во овој контекс обвинението се засновало на претпоставки 
па за бранителот било битно дали на критичниот период била предизвикана 
нетрпеливост или раздор. Обвинението против обвинетиот е поднесено токму поради 
предизвикување верска омраза, раздор и нетрпеливост, а од изведените докази 
очигледна е нетрпеливоста и раздорот. Во критичниот период се одржал протестен 
митинг од граѓани од Битола, од анкета изработена од ТВ Орбис очигледен е револтот 
на граѓаните по однос на дејствијата превземени од обвинетиот, од сослушаните 
сведоци произлегоа факти во делот кој се однесува за нетрпеливоста помеѓу него и 
неговите присталици, на пратеникот на српската народност кој го напуштил 
парламентот кога се усвојувала декларацијата, дека и Здружението за заштита од 
анархија го искажала својот револт малку и посурово во смисол дека ако не бидат 
превземени соодветни дејствија од државата тогаш членовите на тоа здружение ќе 
превземеле невкусни и неприфатливи дејства према обвинетиот. Не може да не 
постои револт и омраза како и раздор и нетрпеливост кога граѓани при вршењето на 
верските обичаи се прашувале од кој ред е свештеникот кој го врши обичајот, дали е 
тоа на верски празник за спевање или пак е тоа за крштевање на вода. Поради ова, 
одбраната на бранителот на обвинетиот во овој дел судот не ја прифати.  
 Исто така не е прифатена и одбраната на бранителот на обвинетиот дека секој 
може во својот стан да прави што сака. Тоа е точно, но не може да прави што сака 
кога тоа сакање и правење е насочено против најсветото за православните верници, 
кога се повредуваат верските чувства на граѓаните или кога се ствара омраза или 
раздор и нетрпеливост како што е случајот со обвинетиот. Овој бранител во својата 
одбрана се осврна и на нацрт Нишката спогодба дека таа наводно била ново 
размислување на новата генерација владици во нашата МПЦ. Таа Нишка спогодба од 
нашата МПЦ не е прифатена и затоа останала само во нацрт, а за ново размислување 
на новата генерација владици, не може да одлучува највисокиот орган на Црковната 
организација. Овој бранител смета дека немало докази дека обвинетиот го сторил 
кривичното дело кое му се става на товар посебно што верскиот календар не го издал 
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обвинетиот. Не е издржана ваквата одбрана и од судот неприфатена бидејќи, како што 
е и погоре наведено верскиот календар претставува одсликување на идејата на 
обвинетиот и во него со пишан текст се искажани неговите активности и 
превземените дејствија, како и неговото сквернавење на името на МПЦ. Понатаму не 
е издржана одбраната на бранителот на обвинетиот бидејќи при хиротонијата на 
двајцата нови владици и присуството на обвинетиот немало никакви последици, а и 
немало докази дека тој присуствувал на таа хиротонија. Обвинетиот сам кажа дека 
присуствувал како гостин поканет од патријархот Павле, тоа го заборави бранителот. 
Од друга страна према бранителот, обредите кои ги одржувал во станот на неговиот 
татко на никого не му сметале. Доколку било така зошто се одржал протестен митинг 
пред овој стан и зошто реагирале станарите. 
 Судот обвинетиот го задолжи со трошоците на кривичната постапка во износ 
од 2000 ден. на име паушал за кое определи дека треба да ги плати во рок од 15 дена 
од правосилноста на пресудата,врз основа на чл.88 ст.2 од ЗКП. 
 
 
 
 
   Записничар                                                                                Претседател на совет  
  Ружица Аневска                         судија Мишко Стојковски 
 
 
 
ПРАВНА ПОУКА: Жалба против оваа пресуда се поднесува во рок од 15 дена од 
приемот, преку овој суд до Апелациониот суд во Битола. 
 
ДНА: ОЈО Битола, обвинетиот и бранителот. 
 
 
 
 

 
 

 
 


