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ПРЕКУ 
ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС 
 
ДО 
АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ 
 
ВРСКА: К.бр.136/12 

Ж А Л Б А 
 
 
 
 

Од обвинетиот Јован Вранишковски, преку бранителот,адв.Васил Ѓогиев, член на 
адвокатско друштво ИПСО ЈУРЕ од Битола, која се поднесува против пресудата на 
Oсновен суд Велес К.бр.136/12 од 11.05.2012 година примена на 11.05.2012 година, со која  
остана во сила Пресудата К,бр.86/04 од 15.10.2009 г. Со која, обвинетиот Јован 
Вранишковски, огласен е за виновен да е сторител на кр.дело “Затајување“ од чл.239 ст.4 
вв ст.1 в.в. чл.45 од КЗ, при што му е изречна казна затвор во траење од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци, па се задолжува обвинетиот на оштетениот МПЦ,  на име имотно-правно 
побарување да му плати износ од 14.804.211,оо денари со законса затезна камата сметано 
од 23.02.2004 година до конечаната исплата, на оштетениот Фонд за ПИО да му плати 
износ од 111.892,оо денари, како и да ги намири трошоците на постапката. 

 
Благовремено, во законскиот рок, пресудата ја обжалувам во целост поради 
1. Суштествени повреди на постапката од чл.355 ст.1 т.5, т.6, т.8, т.11 и ст.2 од 

ЗКП 
2. Погрешно утврдена фактичка положба 
3. Повреда на Казнениот закон од чл.356 ст.1 т.1, 3 и 4 

 
            Согласно чл.362 ст.1 од ЗКП пречистен текст бранителот и обвинетиот бараат ,да 
за денот на одржување на седницата на советот да бидат известени и повикани.  
 

 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

 Со цитираната пресуда остана во правна сила пресудата на овој суд К.бр.86/04 од 
15.10.2009 година со која обвинетиот беше огласен за виновен за кривично тело 
затајување од чл.239 ст.4 в.в. ст.1 в.в. ст.45 ст.1 од КЗ и е осуден на казна затвор од 2 
години и 6 месеци. 
 Од страна на првостепениот суд сторени се повеќе суштествени повреди на 
кривичната постапка погоре наведени, па за да можам децидно да ги образложам ,најпрво, 
ќе се повикам на законското обележје на кривичното дело затајување, како би можел 
потоа да ги истакнам и суштествените повреди. 
 Имено, битието на кривичното делото *затајување* ,преставува напад на 
сопственоста, а дејствие на извршување е присвојување на предметот што му е доверен и 
е во негов посед. Суштината на ова кривично дело е тоа да, под поимот присвојување 
опфаќа поширок спектар на дејствија, па освен самото присвојување го опфаќа и начинот 
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на располагање и изразување на вољата од страна на сторителот, да со предметот 
постапува како негова сопственост. Објект на дејствието е, туѓ подвижен предмет што му 
е доверен на сторителот, со кој сторителот се однесува како да е негова сопственост.. 
Според тоа, за да се оствари битието на ова кр.дело, сторителот претходно треба да има 
владение врз предметот, стекнато врз некој правен основ. Сторителот на делото треба да 
има фактичка власт врз предметот, односно да може да располага со него. 
 Ако ги имаме во предвид овие наводи и оваа суштина на ова кривично дело, и ако 
ја анализираме пресудата, веднаш ќе уочиме дека во овој правец пресудата, нема никакво 
образложение и судот се нема произнесено по овие правни предпоставки ,кои се 
неопходни да обвинетиот биде огласен за виновен  и да се  јави како сторител на ова дело. 
 Најпрво се истакнува дека,  во текот на целата постапка,од страна на ОЈО не е 
докажано дека предметите, наведени во дипозитивот на пресудата, на обвинетиот му се 
доверени за да со нив располага. Не е докажано дека наведените предмети во 
диспозитивот на пресудата,со било каков правен акт, му се дадени и доверени на 
обвинетиот, а од пресудата не може да се утврди овој факт, бидејки не е презентиран 
таков доказ.  Не се знае од каде се црпи основот за доверенсот на тие предмети. Не е 
доволно обвинетиот како Епископ на епархиите, опишани во обвинението, да со самото 
тоа својство, се стекнува и со довереноста на предметите. Оваа нејасност уште повеќе се 
зацврстува, затоа што, согласно уставот на МПЦ, никаде не е наведено дека епископот е 
тој кој што располага со средствата. Согласно чл.180 од Уставот на МПЦ, определено е 
дека, „сметководители се оние органи и лица на кои со овој Устав, или со уредби и други 
црковни прописи им е доверено раководење со црковно материјално-финансиските 
средства.“ Наредбодаватели за црковните буџети според чл.188 од Уставот се, цитирам : 
„за буџетите за општите приходи и раскоди на МПЦ- претседетелот на ЕУО, односно 
неговиот заменик; за епархискиот буџет престседателот на ЕУО за буџетот на црковната 
општина- претседалот на црковниот одбор; за буџетото на манастирот манастиркиот 
старешина – настојателот; за буџетот на епархиите во странство наредбодаваетл е 
престедателот на ЕУО итн.“, што значи дека, обвинетиот не бил наредбодавател на 
црковниот буџет.Од ова произлегува и заклучок дека ,средствата ниту му биле 
доверени,ниту обвинетиот располагал со истите, а на кој биле доверени ,Уставот на МПЦ 
тоа го определеил,но тоа во никој случај  не е епископот. 
 Првостепениот суд пресудата ја заснива на тоа дека обвинетиот  ,со негово, 
пренаменување на потрошените средства во трите епархии,да со истите се однесувал како 
да се негови,со нагласеност како да располагал со свои средтсва, и во тоа наога 
инктиминирано однесување,и за тоа го осудува, не водејки сметка на закоснките одредби 
од Уставот на МПЦ,погоре цитирани, и специфичноста на работењето во Цркавата. 
Ваквото нешто пресудата ја прави нејасна и спортивна на материјалните докази, кои судот 
не ги зеде во предвид при одлчучувањето. Од досега кажаното произлегува дека 
ОБВИНЕТИОТ НЕ МОЖЕ ДА Е СТОРИТЕЛ НА ПРЕДМЕТНОТО КРИВИЧНО ДЕЛО, 
ЗАТОА ШТО НЕГО НЕ МУ СЕ ДОВЕРЕНИ СРЕДСТВА ЗА СО ИСТИТЕ ДА 
РАСПОЛАГА. Тоа својство на располагање го имаат сметководителите согласно чл.180 
од Уставот на МПЦ. Во пресудата се кажува само декларативно дека обвинетиот ги 
повредил одредбите од Уставот и другите порписи на МПЦ, без при тоа да се каже, која 
норма и кој припис е повреден, од страна на обвинетиот!!! 
  Исто така пресудата е нејасна и неаргументирана бидејки, одлуката и 
образложението се спротивна на одредбите од Уставот на МПЦ, во делот, каде што 
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обвинетиот се огласува за виновен , за ненавремено плаќање на разрезот од 9% , а заради 
користење на тие средства, за потребите на епархијата,(-градење на апартманот за 
обвинетиот во Скопје), бидејќи во Уставот на МПЦ во чл.179 е определно, спротивното од 
утврденото, а тоа дека,цитирам- „за навремено плаќање на разрези, одгворни се 
наредбодавателите на црквните буџети.Ненавременото плаќање на црковните разрези 
подлежи на одговорност и покренување на дисициплина постапка, пред андлежните 
црковни органи.“, што значи дека не само што обвинетиот не е одговорен за неплаќањето 
на разрезот, туку и да постои таква повреда, истата претставува само диспцилинска 
одговорност, а не и кривично дело. Уште еден доказ дека судот својата пресуда ја донесе 
тенденциозно,  без да биде во висина на својата задача, и одлкуата да ја носи согласно 
прописите на МПЦ, Уставот на МПЦ и Уставот на РМ и КЗ. Заради неприменување на 
оваа одреба, пресудата е манлива и неможе да се испита, за причините и за постоење на 
кривична одговорност кај обвинетитот. 
  

 
  Од страна на судот сторена е суштествена повреда на одредбите од ЗКП  чл.355 
ст.1 т.5 – пречистен текст, по прашањето дали постои обвинение од овластен тужител или 
предлог од оштетениот. Обвинението е поднесено од неовласен тужител, кое нешто 
децидно го имам образложено во завршните зборови од 30.03.2006 година и 05.04.2007 
година , со следното појаснување: Како не би се повторувал и понатаму, сметам дека, 
обвинителката, што го поднесе обвинителниот акт,  во време на поднесување на  актот, не 
беше реизбрана и делуваше после истечениот мандат, а ова обвинение е поднесено токму 
во тој период, што значи дека е поднесено од неовластен тужител, поради кое предлагам 
да се  одфрли ваквото обвинение и се донесе одбивателна пресуда.Ова тврдење го 
заснивам врз основа на чл.84 од законот за Јавно обвинителство , (Сл.весник на РМ38 од 
17.6.2004 г.) 
 Исто така, поднесеното барање за поведување на кривичната постапка од страна на 
МПЦ е неблаговремено и е надвор од предвидениот рок во чл.48 од ЗКП, затоа што 
целокупното работење на епископот Јован, им беше познато на МПЦ, преку нивната 
финансиска контрола, а посебно и преку завршните сметки кои секоја година ги 
разгледува и одобрува Синодот на МПЦ. 
 МПЦ не можела да не знае дека во епархијата не биле внесени парични средства, и 
дека истите се потрошени без знаење на сметководителите, кои што се одговорни за 
финансиското работење во Црквата. Не можела да не знае дека, не се плаќал разрез од 9 % 
и дека со тие средства се гради апартман за МПЦ,кога во Епархиите од сметководителите 
се водеше уредно книговодство и редовно се даваја завршните сметки,во кои се содржани 
сите приходи и расходи, па затоа не е логично да се верува дека барањето е поднесено 
благовремно.Постапката  е поведена тенденциозно, после расколот што завладеа во МПЦ , 
по црковни прашања , вклучувајќу го и Нишкиот споразум од 17 мај 2002 година, па од 
кога дојде до разијдување, почнаа да се поведуваат кривични постапки ,со цел обвинетиот 
да биде прогонет. Затоа сметам дека судот беше должен да го отфри предлогот за 
поведување на кривична постапка према обвинетито, заради негова неблаговременост.И 
по овој основ предлагам да се одфрли обвиннието. 

Сторена е и суштествена повреда во постапката на чл.355 ст.1 т.6 од ЗКП-
пречистен текст, бидејќи овој суд ,не е стварно надлежен да му суди на 
обвинетиот,бидејки за црковното работење е надлежен Црковниот суд и затоа што  и 
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според законот за верските заедници, Сл.весник на РМ 35 од 23.7.97 г. што важел во 
критичното време, во чл.14 децидно е определено дека ....*одлуките на органите на 
верските заедници,односно на религиозните групи немаат дејство надвор од  
нив.Исправите на органите  на верските заедници,односно религиозни групи, немаат 
својство на јавни исправи.*, што директно   забранува државата да интервенира-да има 
ингеренции во црковното работење, вклучувајки ги и финансиите и располагањето со 
средствата и нивната евентуална пренамена. При ваква законска регулатива, при Уставен 
поредок на секуларна држава, се поставува прашањето, кој е објектот на заштита во 
конкретниот случај на ОЈО ,кога државата е одделена од работењето во Црквата и кога во 
Уставот на МПЦ е определено кој е овластен да располага со средствата и е определена 
надлежноста за таквите престапи, што по моја оцента е директно мешање на државата во 
црковните работи и второ, и кога од вештачењето и од исказите на сведоците неспорно се 
утврдува дека ,обвинетиот не присвои ниту еден предмет и ниту еден денар, не поведе 
ниту еден предмет од било која Епархија на МПЦ, и за сите средства што се трошеа, 
трошени се од сметководителите ,надлежни за нивното трошење кое  беше во интерес на 
Црквата и за Црквата, тогаш евеидентно е дека и поведеното обвинение и Пресудата не се 
на закон основани.. Затоа, бидејќи според Уставот на РМ, Цркавата со своето работење е 
одделена од државата, што значи дека државата нема овластувања да го контрилира 
трошењето на средтвата во МПЦ. Тоа прави му припаѓа на МПЦ, а за евентуланите 
повреди на правата околу трошењето на средствата, надлежни се Архиепископски 
Црковен суд, согласно чл.144 од Уставот на МПЦ, а за поведување на постаки ,црковното 
обвинителство,  согласно чл.155 од Уставот на МПЦ.Затоа сметам дека, овој суд не е 
стварно надлежен , за одлучување по овој предмет, а надлежноста треба да се префрли на 
Црковниот јавен обвинител и Црковниот суд, впрочем овие институции во МПЦ, за тоа и 
постојат. 
 Сторена е суштествена повреда на одредбите од чл.355 ст.1 т.8 од ЗКП- пречистен 
текст, бидејќи пресудата се заснова врз докази, врз кои ,според одредбите на овој закон, не 
може да се заснива пресуда и со таквите докази, не би можело да се донесе осудителна 
пресуда. Имено. Сите докази, прибавени во овој кривичен предмет, се стекнати спротивно 
на чл.15 ст.2 од ЗКП-, бидејќи, во време кога обвинетиот бил Епископ, и делувал во 
епархиите, кога биле потрошени сите оние средства ,за кои обвинителството го гони, 
согласно Законот за верски заедници и религиозни групи од чл.14-сл.весник на Р.М. бр.35 
од 23. јули 1997 година,на тие исправи,не му се  дава својство на исправи, кои можат да се 
употребат во правниот промет,и врз кои, да се заснива пресудата,  каде децидно е 
наведено: „ верските заедници и религиозните групи имаат својство на правни лица. 
Верските заедници односоно религиозните групи можат да основаат социјални и 
добротворни установи во постапка утврдена со законот; одлуките на органите на верските 
заедници односно религиозните групи, немаат дејство надвор од нив. Исправите на 
органите на верските заедници, односно религиозните групи, немаат својстов на јавни 
исрави.“ Оваа законска одреба која важеше во време на делување на обвинетиот, 
императивно забранува, сите интерни исправи во МПЦ, да неможат да се користат надвор 
од МПЦ. Тоа значи дека, сите тие докази кои што се изведени, во текот на постактата, се 
испарви донесени во МПЦ и немошат да бидат користени, од ОЈО, за поведување на 
кривична постапка. Согласно чл.15 ст.2 од ЗКП доказите прибавени на незаконит начин 
или со кршење на слободите и правата утврдени со Уставот, законот и ратификуваните 
меѓународни договри, како и доказите произлезени од нив, неможат да се користат и врз 
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нив не може да се заснива судска одлука.Во конкретниот случај, имаме  законска одредба 
која ,имплицитно определува, забранана употреба на исправи, донесени во МПЦ, кои 
немаат својство на јавни исправи, и истите не можат да се користат надвор од МПЦ, со 
што се утврдува одделеноста на црквата од државата, и немежање на државата во 
внатрешните работи на црквата, вклучувајки го и финансовото работење да одлучува, а 
најмалце да води кривични постапки.Немаме друга закоснка регулатива,која би го кажала 
спротивното, имајки го во предвид и фактот дека, се до денес, не само во времето на 
делување на обвинетиот, државата нема ставено никакви ингеренции над Црквата, 
вклучувајки го и финансовото работење.Затоа, овој суд не е надлежен да му суди на 
епископ, бидејки нема докази валидбни за судење во оваа постапка. 

Во услови кога Апелациониот суд во Скопје, во Решението  Кж.бр.1553/07  од 
13.9.2007 г. упатува на  испитување на обвинението  и утврдување,  дали обвинетиот 
располагал со средствата од МПЦ како да се негови лични, дали истите ги пренасочувал и 
пренаменувал, а свесен дека присвојува туѓ предмет, спротивно на овластувањата, како и 
забрана  да располага  со средствата   на МПЦ по своја воља и наоѓање,а сето заради 
проверување дали во дејствијата на обвинетиот  се содржани инкриминирани елементи   и 
се остварени битните обележја на конкретното кривично дело,оправдано   се наметнува 
прашањето, дали Апелациониот суд во Скопје,  го имал во предвид фактот  дека, постои 
лекс специјалис-законот за верски заедници, кои поконкретноо ги регулира прашањето  за 
работењето во верските заедници  и валидноста на нивните одлуки за граѓанските 
институции. Секако дека не ! Споменатата одредба од чл.14 од ЗВЗ  дава одговор на 
овие прашања и со тоа сметам дека случајот е заклучен.Пренаменатата на 
средствата која провејува во актот,  е со цел  да се стекнат добра за МПЦ и за никој 
друг, а тоа значи дека нема оштетен. Јавниото обвинителство не докажа, кој пропис е 
повреден во работењето на обвинетиот во критичниот период. Не е јасно  што за ЈО и 
за судот значи *стекнување средства за себе и за друг*, кога е евидентно дека, се се 
стекнувало за МПЦ и останало во МПЦ, па се поставува прашање, што ЈО сака  со 
овој обвинителен акт да заштити?...Кој е оштетен  кога и распитаните Владици 
Агатангел и Тимотеј кажуваат дека, Јован ништо не понел со себе!!!!Затоа сметам 
дека  ваквиот Обвинителен акт и пресудата се без правен  основ. Црквата не е  јавно 
претпријатие каде постојат строги и бројни закони и подзаконски акти на регулирање на 
односите, за да се заштити државата.Во конкретниот случај обвинетиот работел само за 
црквата, БИДЕЈКИ ТАА Е СЕ ЗА НЕГО. Во случајов, не можат да важат граѓанските 
прописи, бидејки во Законот за финансиско работење, што важеше во тоа време, немаше  
законска регулатива за финансовото работење на  епископите и епархиите,како и за  
црквата во целина. Ни од вештаците ,ниту некој друг ,предочен ни е пропис ,  за да се 
утврди спротивното. Затоа, прибавените докази врз кои се заснива обвинението, се 
стекнати на незаконит начин, бидејќи сите тие докази не можат да важат надвор од 
Црквата, а имајќи го во предвид Законот за верски заедници чл.14 и Уставот на 
МПЦ, чл.179, чл.180 и чл.184 ст.1, па согласно чл.15 ст.2 од ЗКП, врз нив не може да 
се заснива судска одлука. 

Исто така сметам дека овој суд, не е надлежен да му суди на обвинетиот , за што го 
истакнувам следното: Сметам дека  со уставното решение за одвоеноста на црквата од 
државата,чл.19, што исклучува секакво мешање на државата во црковното работење, а и 
КЗ се определи да нема кривична одговорност  на свештените лица, во вршењето на  
службената должност, свештените-црковните  лица, да НЕМААТ СВОЈСТВО НА 
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СЛУЖБЕНИ ЛИЦА,ПА ТАКА ВО ЧЛ.122 ОД КЗ НЕ Е ОПРЕДЕЛЕНО ДЕКА ЕПИСКОП 
ИЛИ ДР.ЦРКОВНО ЛИЦЕ ,МОЖЕ ДА ИМА СВОЈСТВО НА  СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ.,И 
НЕМОЖЕ ДА Е СТОРИТЕЛ НА ТОА КРИВИЧНО ДЕЛО. Ова го кажувам за да се види 
дека граѓанските судови, не можат да им судат на црковни лица за дела сторени во 
вршење на нивната црковна работа.Затоа и ЈО кога дава опис на дејствијата во ОА 
истите наликуваат на злоупотреба, но токму заради фактот што црковните лица не можат 
да бидат  сторители на кр. Дело *злоупотреба на службената положба и овластување* од 
чл.353 од КЗ, не повел постапка за тоа дело, ами за *затајување* од чл.239 од КЗ, сакајки 
обвинетиот да го подвргне на кривична одговорност по одредбите од КЗ, што исто така не 
може да го стори ,бидејки нивната црковна работа е заштитена со законот за верски 
заедници. Ако со КЗ  беа опфатени, како сторители на кривични дела и свештените 
лица, тогаш, нема причина , да свештените лица, бидат ислучени како сторители и 
на кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување по чл.353, а 
да се дозволи даму судиме за кр.дело  затајување.!!!!...Се поставува прашање, или 
свештените лица се кривично одговорни по КЗ за својата работа во епархиите,за сите 
кривични дела по КЗ врзани со нивната црковна работа, или не се!!!.Ако се, тогаш 
нема причина да не бидат опфатени како  сторители на кр.дела од чл.353 од КЗ. И да 
бидат  опфатени како такви во чл.122 од КЗ.Затоа нелогично е  свештените лица да 
не одговараат за кр.дело од чл.353 а да одговараат за други кривични  дела!!!.  

Од страна на судот сторена е суштествена повреда на одребите на кр.постапка од 
чл.355. ст.2 од ЗКП бидејќи судот го повредил правото на одбрана на обвинетиот , а тоа 
влијаеше врз законито и правилно донесување на пресуда.Имено, на обвинетиот не му 
беше дозволено, да бидат распитани во својство на сведоци, Господин Господин Стефан и 
епископот Петар, на околности, дали знаеле и можеле да знаат, за трошењето на 
средставта во епархиите, за градењето на апартманот за обвинетиот и за севкупното 
работење на обвинетиот, со што не му е овозможено да докаже дека ,поднесениот предлог 
за кр. гонење е ненавремен.Исто така со нивниот распит ќе се докажеше дека, за 
работењето на обвнинетиот на овој начин, како што е опишано во обвинението, имаше 
дозвола од посочените сведоци и дека тие беа информирани за целокупната работа како 
преку доставените документи, преку финаскиските контроли и преку завршните 
сметки.Затоа се предлага, до колку пресудата биде укината, наведените сведоци да бидат 
повикани и распитани од судот и обвинетиот. 

Исто така не му беше допуштено да се распита сведокот Поповски Ристо ,кој што 
ќе посведочеше за начинот за купување на недвижниот имот и за добиените парични 
средтсва на заем од лицето Јовче Јаневски, со што ќе се докажеше дека, нема никаква 
инволвираност на обвинетито во овие работи, освен донесената одлука за формирањето на 
„Воскресение“ и купувањето на имотот „Вила Марија“. 

Повредено е правото на одбрана со тоа што на обвинетиот на претресот одржан на 
07.05.2012 година му е врачено дополнение на вештачење, од 21.05.2009 година, во 
големина од 69 страници, да по истото се произнесе со свои забелешки, да бидат повикани 
вештите лица и да одговорат на секоја забелешка и по потреба да се изврши дополнително 
вештачење.Судот, брзајки да го заврши предметот заради настапување на застарелост за 
кривично гонрење, го кршеше правото на одбрана и нецелосно утврдување на фактичката 
положба, така да воопшто не му дозволи обвинетиот да се произнесе со приготвените 
забелешки на дополнителниот наод и мислење, со што формално го одржа претресот, само 
да го истиот заврши.Со ваквото постапување на судот повреден е ЗКП како и ЕКЧП чл.6 
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т.3 -б и г, .Исто така од страна на судот му е ускртатено правото да обвинетиот учествува 
на вештачење кое што го имаше наложено Апелациониот суд со своето решение 
КЖ.бр.1553/07 од 13.09.2007 година каде што налага да се изврши дополнително 
вештачење,бидејки предходното  е извршено во отсуство на обвинетиот. Обвинетиот 
бараше од судот да се изврши вештачење во сите епархии со негово присуство, бидејќи 
сите вештачења се направени во негово отсуство, заради тоа што МПЦ не му дозволуваше 
да влези во ниту една просторија од МПЦ.Заради тоа што обвинетиот не учествиваше во 
вешатчењето, во доставувањето на доказите- и не знае дали истите се вистинити или 
невистинити, и врз основа на нив да предлага свои докази, ваквото вештачење е 
незаконито. Судот пресудата ја заснова токму на ова вештачење, кој доказ е стекнат на 
противправен начин, и ускратување на обвинетиот самиот да сослушува и да бара 
сослушување на сведоци и вештаци , кои да бидат сослушани под услови што важат и за 
сведоците и вештаците на обвинението,па затоа сметам дека, прибавеното вештачење врз 
кое се засниваше и пресудата К.бр.86/04 од 15.10.2009 г. која остана во сила со  оваа 
пресуда К.бр.136/12, е спротивно на законот и согласно чл.15 ст.2 од ЗКП врз него не 
може да се заснова пресуда. 

Кога би се видел диспозитивот на пресудата, ќе се утврди дека како дејстввие на 
извршување на кр.дело “Затајување“  од чл.239 ст.4 вв ст.1 од КЗ, му се става , цитирам 
...“во повеќе наврати за себе и за други, противправно присвојувал пари од 
значителна вредност, кои му биле доверени на начин што...“ 

Имајќи ја во предвид одредбата од чл.239 , која што е императивна и за 
нејзино остварување бара “тој што противправно за себе или за друг ќе присвои туѓ 
подвижен предмет што му е доверен...“, веднаш се забележува дека ваквото дејствие 
оквалификовано како противправно, не наоѓа поткрепа во четиринаесетте точки во 
изреката на пресудата. 
 Имено, видно од диспозитивот на пресудата , а и во самото образложение, судот 
утврдува само пренамена на средства ,без да има противправно присвојување на 
истите. Тоа го потврдува и наодот на вештите лица , каде не се утврдува присвојување на 
парични средства, ами истите утврдуваат дека за секои потрошени парични средства стои 
валидна докумантација  изразена во одлуки, фактури, испратници и друго. 
Потенцирам дека никаде не е утврдено да фалат парични средства, ами е констатирано, 
само пренамена на истите, според потребите на Епархијата. 
  Став на судот ,кој прифаќа дека, обвинетиот во повеќе наврати за себе и за друг 
(без да каже кој е тој друг), противправно присвојувал пари, е погрешен , не наоѓа 
поткрепа во доказите и такви факти,  не се утврдени со валидни докази.Затоа пресудата и 
во овој дел е нејасна и спротивна на изведените докази, со што е сторена суштествена 
повреда во постапката. 
 Самото присвојување на пари би значело пари што би му биле доверени да ги 
присвои и да му припаднат нему или на некој друг што не претставува ЦРКВА, и 
обратно, не може да се земе за противправно присвојување, трошењето на средствата 
од Епархијата ,како противправно присвојување. Затоа, во овој основен дел пресудата 
е нејасна и манлива бидејќи нема никакво образложение, во што се состои присвојувањето 
на парите!!!.  
 Судот ја игнорира одбраната на обвинетиот, која што во целост одговара на 
фактичката положба дека се што е внесено во Епархиите каде што работел, за сите 
средства има покритие , но сепак судот сите потрошени средства за временскиот 
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период 11.06.1998 година до 09.07.2002 година во висина од 14.804.211,оо денари ги 
става на товар од обвинетиот за надомест на оштетената МПЦ, со што направени се 
две заблуди. 
 Прво, државата иако е секуларна, и согласно чл.19 од Уставот на РМ,-црквата е 
одделена од државата и функционира самостално со канонско право , свој Устав и други 
правни акти,сепак со овој обвинителен акт се покажува дека државата се меша во 
нејзината работа, со директен упад за контрола на финансиското работење на црковните 
лица. 
 Второ, индикативно е што, иако средствата со кои обвинетиот е задолжен да ги 
плати на МПЦ, се потрошени за потребите на МПЦ, а за сите оние дејствија наведени во 
Обвинението, судот го задолжува да го плати тој износ, не наведувајки по кој правен 
основ,  иако се докажа дека тоа се парични средства  потрошени за животот на епархиите, 
и за стекнување на МПЦ со материјални  добра, кои и после одењето на обвинетиот од 
МПЦ останаа во нејзина сопственост и владение.Со ваквата одлука на судот, со 
задолжување на обвинетиот да го плати наведениот износ, без правен основ, се 
овозможува да МПЦ двојно стекнување со средства и имот, еднаш актуелниот период ,кои 
се потрошени за црквата и сега со повторно задолжување на обвинетиот пак истите да ги 
плати. Вистина не сватливо и апсурдно.Во конкретниот случај судот требаше да утврди 
дали овие средства  фалат во епархиите, за да се утврди затајувањето, а прашањето на 
трошењето на истите , требаше да утврди дали нешто одскокнува надвор од потребите на 
Црквата, па за такво штетно располагање  да го евентуално задолжи .Вака како што е 
утврдено, судот буквално го сватил располагањето како свои за да не утврди  што е 
погрешното располагање, и на тој начин да го огласи за виновен.Ваквата пресуда не 
соодејствува со правната пракса и правната наука.Оваа е пресуда наменета да му се 
наштети на обвинетиот, заради задоволување на барањата од МПЦ, што е недопуштено. 
 Ваквата диспропорција, на  направеното од обвинетиот за МПЦ, овозможувањето 
Црковен живот во Епархиите, градење на објекти и стекнување имот, судот прифати дека 
со тоа обвинетиот располагал со средства од МПЦ, но сепак го задолжува тие средства 
уште еднаш да ги врати на МПЦ, што е апсурд, и пресудата ја чини манлива, нејасна и 
спротивна на доказите  и самата на себе.. 
 Пресудата не е јасна и не може да се испита, за прашањето, од каде судот 
утврдува дека на обвинетиот му биле доврени средства. Описот што е даден во 
обвинението,  наликува на остварување на битието, на кр.дело „злоупотреба на службена 
положба и овластување“ од чл 353 од КЗ, а не за затајување. Видно од вештачењето, се 
утврди дека обвинетиот не бил потписник на ниту една жиро-сметка, туку дека ги 
одобрувал потрошените средства од свештениците и сметководителите, надлежни за 
располагање со средствата, кои биле за потребите на МПЦ. 
 На обвинетиот никој не му доверил парични средства, тоа е произволно толкување 
на судот, бидејки ЈО не докажа со кој акт  му биле доверени!.Пристигнатите средства се 
донации од граѓани и од самото работење на црквата.Затоа, пресудата не е јасна за 
суштествениот елемет, а тоа е доверените средства, како суштествен елемент за 
кривичното дело “Затајување“ 
 Со ова прашање, се надоврзува и прашањето за трошење на средствата. Видно од 
пресудата, судот го огласува за виновен за дејствија, со кои што обвинетиот стекнувал 
имот за МПЦ, градел, во епархиите се трошеле средства за потребите на 
истите,однесувајки се како да се негови, и ако за финансовото работење  , контрола 
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вршела Управниот Одбор на Епархиите и Синодот на МПЦ, . Крајно обвинетиот за 
потребите на МПЦ стекнувал и приходи со отворање на правни лица , што според ЗВЗ е 
допуштено. За жал, имајќи ги предвид напатствијата на Апелациониот суд, првостепениот 
суд , на истата фактичка состојба утврдена во претходно донесените пресуди на Основен 
суд Велес, со која обвинетиот беше ослободен од обвинение, сега само изврши преоцена и 
прифати дека обвинетиот , према доверени средства, се однесувал како да се негоови, што 
по моја оценка е погрешно и недокажано. 
 Од страна на судот, не се ценети одредбите од Уставот на МПЦ, или друг пропис, 
за да може да не увери во докажаноста на инкриминирано однесување на обвинетиот. 
 Што  се однесува до прашањето за разрезот и градењето на Апартманот на 
владиката Јован во Скопје, сите знаеја дека тој апартман се гради со парите од Црквата и 
дека не се плаќа разрез од 9%, за што редовно беа доставувани и документи , како и на 
одобрување завршна сметка , на што никој не реагираше, ами напротив, Синодот сето тоа 
работење го одобруваше. Затоа, и поведеното барање од МПЦ, за поведување на оваа 
постапка ,не е благовремено и е поднесено надвор од предвидениот рок.Неплаќањето на 
разрезот не го вршеше обвинетиоти туку сметководителот, надлежен за 
уплатата.Единствено што МПЦ  можела да стори е да поведе само дисциплинска 
постапка, бидејќи Уставот на МПЦ е дециден во чл.179 каде што во ст.2 е определено ,“ 
Ненавременото плаќање на црковните разрези подлежи на одговорност и покренување на 
дисциплинска постапка пред надлежните црковни органи.*.Во ст.3 е определо дека, 
“архиереите одговорни за остварување на работите од областа на материјакно-
финансиското работење на своите епархии, за неплаќање разрез , одговорни се пред 
АЦХС“ .Значи, исклучена е секаква кривична одговорност , но заради неценење на 
Уставот на МПЦ во оваа постапка , дојде до тоа да обвинетиот одговара за неговото 
работење, со што се нарушува секуларноста на државата и надлежноста на судот по ова 
обвинение. 
 Така сметам дека за судот треба да биде ,многу важно, тоа што го констатира 
вештакот на 45 страна од Наодот каде што вели:  
 „Во текот на вештачењето се констатира дека Митрополитот Јован не бил 
потписник на сметките во ниту една од Митрополиите кои се предмет на анализа на 
вештачењето. Паричните средства кои биле исплатувани на Митрополитот Јован 
биле исплатувани од лицата кои биле потписници на сметките и тие потоа вршеле 
исплата на рака по разни основи. На сметкопотврдите кои биле изготвувани за 
исплатите, во забелешка било ставено за што се однесува исплатата, а место примил 
на сметкопотврдите најчесто се потпишувал Митрополитот, а на одредени 
сметкопотврди се потпишувал само на местото раководител.”  
 Во сите Епархии на МПЦ се прават сметкопотврди за оние трошоци за кои нема 
фактура.  На пример, платата може да се подигнува на сметкопотврда, работи кои се 
купуваат од пазар или од место каде што не може да се добие фактура, се прави 
сметкопотврда со опис и тоа е валиден документ за книжење. Со горецитираното од 
вештачењето всушност се кажува дека Митрополитот Јован не си земал сам и не 
располагал со парите, туку преку сметкопотврди издавани од сметководителите и 
благајниците или примал некои пари што му следувале и за тоа се потпишувал дека ги 
примил, или само се потпишувал на местото раководител и ги одобрувал сметките да 
бидат прокнижени откако претходно, тие сметки, по налог на секретарот или 
сметководителот биле исплатени. Чудно е во пресудата, не се прави разалика меѓу 
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средствата што навистина му биле доверни на Митрополитот Јован, и средствата со кои 
располагале други лица, а тој како надлежен имал само овластување да има увид во сите 
трошоци на Епархиите со кои раководел. 
 Второ, многу важно кое го констатира вештакот на страна 54 од Наодот: 
„Паричните средства кои биле исплатувани на Митрополитот Јован биле 
исплатувани од лицата кои биле потписници на сметките.” 
Зошто е важно сево ова? Затоа што со финансиите и со сметководството се 
занимавале други лица. Тие ги исплаќале сметките, а обвинетиот Јован ги 
одобрувал. Оние пари што тој ги подигнал на сметкопотврда воопшто не ги спори 
дека ги подигнал и за нив може да одговори поради кои причини ги подигнал, но од 
која причина да одговара за пари кои ниту му биле доверени, ниту со нив 
располагал?  
Тој во ниту една Епархија не го водел сметководството и финансиите, ниту му биле 
доверени средства. 
 Сите работи за кои се терети обв.Јован, освен потрошниот материјал се внесени во 
инвентарната книга на Епархијата, а кои податоци и до ден денес се таму; па оттука се 
поставува прашањето што всушност обв.Јован да затаил?...Само да напоменам дека, за 
време на посета на Епархиите, заради вршење вештачење, со судијата Валентин Зафиров, 
на обвинетиот од страна на преставниците од МПЦ не му беше дозволено истиот да влезе 
во просториите на МПЦ и да присуствува при увид на списи и предмети, да оспорува или 
да бара  одредени докази да бидат презентирани, со што фактички, повредено му е 
правото на одбрана.Преставниците на МПЦ, можеа да располагаат и да  играат со 
доказите како што сакаат, така да, со тој чин, верификуван и во записниците, се потврдува 
дека,  на обвинетиот му е ускратено правото да учесатвува при обезбедување и увид на 
документација, релевантна за неговата одбрана.Ваквата повреда во постапката е од 
апсолутен карактер, и најавувам дека ова ке се презентира и пред домашните судови а и 
пред  судот во Стразбур. 
 Разгледувајќи го обвинението и пресудата,  истите го теретат за наводно 
затајување, за пари кои од никого не ги примил,ниту некој му ги доверил, ниту ги 
присвоил, ниту пак ги задржал за себе, туку е обвинет затоа што воопшто во Црквата се 
трошеле пари од буџетот или од донации. Како може редовното финансиско работење на 
Епархиите да се нарекува затајување?... И после неколку направени вештачења, 
обвинението ниту сега не прецизира ,која е сумата обвинетиот што ја присвоил.!!! Друго, 
што е исто така многу битно, претставува фактот, да обвинението го терети обвинетиот, 
дека и за друг присвојувал материјални средства, а никаде не е споменат кој е тој друг. 
Ставот на обвинетиот е дека ако јавното обвинителство под друг ја подразбира Црквата, 
тогаш е сосем точно дека сè што стекнувал, стекнувал за неа.  

Се останува на приговорот и ставот дека нелогично е да целокупниот буџет на две 
епархии: Брегалничката и Повардарската и целиот буџет на фондот св. Димитриј  да му се 
препишуваат како затаен, па се поставува прашање, кој е надлежен да ја цени работата на 
епископот, Јавниот обвинители или Синодот?...Зарем јавниот обвинител ја контролира 
работата на црквата ,или на Синодот на МПЦ? 

Ако внимателно се анализира пресудата, ќе се види дека обв.Јован, обвинет е скоро 
за вредности на целокупните буџети, како во тие епархии и во тој фонд ,ништо друго да не 
се правело: Ниту се делело плати, ниту се плаќале тековни сметки, ниту се градело, ниту 
требало да се патува. Ситуацијата во обвинението е претставена како некој само да 



11 
 

внесувал пари, а обвинетиот само како да ги затајувал. Јавниот обвинител превидел дека 
обвинетиот не е, ниту можел да биде службено лице и дека не одговара за злоупотреба на  
службена положба, иако целото обвинение направено е во таа насока. Но, исто така 
превидел дека ,обв.Јован бил на место Архијереј, не сметководител. Обвинетиот не ги 
исплаќал сметките, туку одобрувал или пред или после исплаќањето и најчесто се 
потпишувал на место одобрил. Значи крајно бесмислено е од обвинетиот да се бара да 
знае зошто се потрошени пари за средства за хигиена, а очигледно од обвинението е дека 
тоа не се бара од оние кои го воделе сметководството, туку од обв.Јован. 

 
Покрај сето ова,  факт е дека сите завршни сметки поминале на Епархиски управен 

одбор. Секогаш биле одобрувани и од Архиепископскиот Управен одбор. Значи немало 
никакви забелешки. (Во Вештачењето се споменуваат три записници од ЕУО, од кои 
во два е споменато дека се донесени завршните сметки. Тоа се записниците: ЕУО 
бр.1/2001 од 05.04.2001, на која е прифатена завршната сметка за 2000 година во 
Повардарска Епархија, ЕУО 2/2001 , заведен под бр. 133 од 24.07.2001 на која е 
донесено решение да се купи џипот и на кој начин да се регистрира, ЕУО 1/2002 од 
11.03.2002 на која е донесена завршна сметка за 2001 год. на Повардарската 
Епархија, а таа се споменува и во записникот ЕУО 2/2002 заведен под бр. 147 од 
24.06.2002 во кој се донесува одлука за купување на зградата Малина. За сите големи 
трошоци има посебни одлуки на ЕУО, а помалите трошоци се прифаќани во 
завршните сметки) 

 
Многу е важно (по однос на теретењето за пренамена на средствата) дека во 

сите Епархии каде што обв.Јован отишол, само за една година за колку што 
управувал, буџетот бил зголемен за 100%. Во такви случаи е нормално дека ќе има 
пренамена на средствата, нормално е дека позициите на предвидениот буџет нема да 
се согласуваат со завршната сметка зашто во текот на годината се остварил поголем 
приход од предвидениот на почетокот на годината. 

 
Во еден голем дел од образложението на обвинението, а прифатено со вака 

донесената пресуда, препишани се делови од Уставот на МПЦ и од некоја Уредба за 
сметководство на МПЦ., па не се знае од кога судот почнал да суди според Уставите и 
актите на верските заедници ? 

Само да го потсетам судот дека според чл.14 од тогаш важечкиот закон за верски 
заедници и религиозни групи. „Одлуките на органите на верските заедници, односно 
религиозните групи немаат дејство надвор од нив”, поради што и не можело овој суд 
истите да ги цении, и  врз нив да заснива одлука, што налага и чл.15 ст.2 од ЗКП..Доказите 
собрани во текот на постапката се стекнати на незаконит начин ,бидејки при обидот на 
судот со обвинетиот да влезат во Епархиите заради обезбедување на докази, 
преставниците на МПЦ тоа не го дозволија, па мораше судот, заради  економичност во 
постаапката да бара согласност од обвинетиот да и без него се пристапи кон увид во 
документација, што е недозволено и ништовно дејствие, па   согласно чл.15 ст.2 од ЗКП, 
врз  собраните докази  , врз кои се заснива пресудата, врз нив не може да се заснива 
одлука. 



12 
 

Спомената е Уредбата за сметководство која се цитира во вештачењето на 
стр.43 ст.3, но се приговара за нејзината примена во вештачењето бидејќи истата е 
застарена и вон употреба, поради кое, истата не може да биде применета. 

Така, вештите лица цитираат делови од неа па наведуваат: 
„Наредбодателот го извршува буџетот со тоа што издава одлука за ангажирање на 

расходот, одлука за доспевање на плаќањето и наредба за исплата.“ 
- „Сметкополагачот не смее да изврши наредба за исплата, ако не е сообразна со 

цитираната уредба.“ 
Но, во случајов ниту е издавана наредба, ниту сметкополагачите чекале од некого 

наредба за да платат. Тоа е обичај во цела МПЦ. Исто во таа уредба се вели дека: стр. 47 
МПЦ своите потреби ги подмирува од:  

- Приходите на црковните и манастирските добра, храмовите, фондовите, 
задужбините и од разни црковни заводи и установи, како и од Македонската 
држава 

- За работење на своите епархии, за неплаќање на разрез одговорни се пред АЦКС. 
 

Карактеристично е тоа што против обвинетиот, до денот на подигнување на 
обвинението никогаш не била поведена дисциплинска постапка. До денот на 
подигање на обвинението не била доставена ниту една опомена од страна на 
Архиепископскиот управен одбор дека е извршено ненавремено уплаќање на 
разрези, било од Брегалничката, било од Повардарската Епархија.  
Напротив, од вештачењето јасно може да се види дека сите долгови кон 
институциите на МПЦ, било да е тоа Архиепископскиот Управен одбор - разрези, 
било да е тоа средното богословско училиште или Богословскиот факултет, навреме 
се подмирувани. Само во периодот додека се оформуваше апартманот на 
Митрополитот Јован во зградата на Архиепископијата во Скопје, (во која патем 
речено имаат апартмани сите архијереи на МПЦ) а  кој простор за адаптација му 
беше доделен со одлука на Светиот Архијерејски Синод, разрезот за АУО се 
употребуваше за уредување на тој простор во апартмански што сега со целокупниот 
инвентар се наоѓа во Архиепископијата на МПЦ. Истата таа одлука за доделување 
на просторот Светиот Архијерејски Синод ја достави и  до Архиепископскиот 
Управен одбор на МПЦ, зашто тој требаше да го финансира градењето на 
апартманот. (Одлуката е во списите на предметот) Се поставува прашањето во што е 
противправното однесување на обвинетиот, кога се што се работело во епархиите, 
било на увид на Синодот, а таквото работење е верифицирано со прифаќањето на 
завршните сметки !!! За секое повредно инвестициско трошење на средства, има 
одлука од АУО, а имотот стекнат во овој преиод, остана за МПЦ !!!. 
 

Како што се гледа од вештачењето, средствата кои се предмет на обвинението 
не биле наменски средства. Средствата од кои се полнел буџетот на Епархиите со кои 
раководел Митрополитот Јован се донации, во најголем процент од непознат 
дарител. Буџетот на Епархиите во МПЦ во главно се полни преку средства кои во 
вид на разрези доаѓаат од храмовите што припаѓаат на таа Епархија. Тие разрези се 
ненаменски средства зашто се прилози од непознати дарители. Дури и да постоела 
пренамена на тие средства по однос на позициите на буџетот, Епархискиот Управен 



13 
 

одбор имал легитимно право тоа да го направи и да ги подмири они работи што биле 
поприоритетни. 
 

Друга важна работа е дека според Уставот на МПЦ, помеѓу две седници на 
Епархискиот Управен одбор, Архијерејот по однос на раководење со средствата од 
буџетот на Епархијата, одлучува во президијален состав. Значи го има тоа 
ексклузивно овластување, заради итност на постапувањето, или заради друга 
причина да со помош на уште двајца, најчесто тоа се од вработените во 
Митрополијата одлучува за употреба на средствата. Потоа тие извршени одлуки се 
претставуваат пред ЕУО, како што се прави и секаде во МПЦ. Битно е што во 
случајов нема ниту една сметка која накнадно не ја усвоил ЕУО во завршната 
сметка на крајот на годината.  

1.Што  однесува до пресудата под алинеа 1, за средствата  во износ од 
372.594,оо и за период од 01.03.1999 до 18.01.2000 година, на име разрез од 9 % се 
истакнува следното: 
 Во Преспанско-пелагонијска епархија, епископот Јован нема наредбодавна 
функција на буџетот. Таа функција ја има Митрополитот Петар, а Епископот Јован е само 
помошен епископ. Тоа значи дека тој не е претседател на ЕУО како што тврди Јавното 
обвинителство., а како што утврдува судот. Со негов благослов и со знаење на 
Архиепископот Михаил парите се трошени за тоа што е прикажано, а тоа е формирање и 
опремување апартман за Епископ Јован. Приложени се одлуки дека таков апартман е 
доделен на Епископот Јован, и дека дадена беше задача, со одлука, истиот да се оформи, 
уреди и опреми. Сите апартмани во Архиепископијата се правени со пари од 
Архиепископски разрез. Исто така и апартманот на Митрополитот Петар. Не е така строго 
во Црквата за да не можат и од други фондови парите да одат за да се покрие тековното 
работење. Сепак важен е фактот дека овие пари ги одобрил Митрополитот Петар, во друг 
случај ниту обв.Јован можел да дојди до нив, ниту да ги употреби за тоа што се 
употребени. На крај, ако за тие пари некој правел проблем зошто се употребени за 
апартманот, требаше да поминат 4 години од 1998-2002 за да се сватат за што се 
употребени. Тврдам дека тоа било со знаење на надлежниот архијереј Петар кој ги 
одобрил средствата, а со благослов на Архиепископот, согласно чл. 179 од Уставот на 
МПЦ, кој наоѓа примена во конкретниот случај. 
        Она што е клучно е тоа дека се за што е потрошено е сега сопственост на 
Архиепископијата, бидејќи обвинетиот тој апартман не го поведе со себе ! 
Исто така, се истакнува и приговор на застарелост бидејќи поголем дел од потрошените 
средства се застарели, а крајно на 18.01.2010 година настапува апсолутна застареност на 
сите средства. 
           2. Што се однесува за доделените 1.000.000 денари донација од владата на 
Р.Македонија се само дел од вкупната вредност на возилото BMW 320d кое сега е 
сопственост на Велешка и Повардарска Митрополија. Возилото не е земено од страна на 
обвинетиот. Тоа е во гаражата на Повардарската епархија. Што се однесува до донацијата 
има одлука од Владата, на барање од обвинетиот, да се дадат тие парични средства токму 
за намената за која се потрошени. Купување на возило. Тоа е многу јасно прикажано во 
Наодот на вештакот. Каде има овде затајување? Во барањето кое Претседателот на 
комисијата за односи со верските заедници го упати до Министерот за финансии, акт бр. 
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08-201/2 од 18.08.1999, а кое верувам дека судот ќе  го има во предвид, каде јасно пишува  
„а возилото да биде на располагање на Епископот Јован”. 
Истакнуваме приговор на застареност и за овој дел од изречената пресуда, бидејќи 
изминат е апсолутниот рок на застареност. 

3..Обвинението од 05.05.1999 година,ќе повторам дека епископот Јован не бил 
сметководител на фондот. Обв.Јован одобрил да се плати сметката, но не бил должен 
секоја сметка да ја памети каква содржина имала. Документацијата треба да ја води 
сметководителот. Фирмата ја испорача стоката, старешината на храмот ја примил и 
сметководителот ја исплатил. Обвинетиот Јован, ниту еднаш не примил роба. Ниту 
исплатувал, поради кое се поставува прашањето, во што е  затајувањето во овој случај? 
И во овој дел на изречената пресуда постои застареност. 

4. Обвинението товари  дека во периодот од  01.01.2000 до 20.11.2000 година од 
средствата на Брегалничката епархија во вкупен износ од 3.921.441,00 денари, иако 
докажано е дека по одобрение на обв.Јован,  потрошени се 3.907.308,00 денари. 
Според вештачењето: 3.907.308ден. се потрошени во редовното работење на епархијата и 
тоа во следниве позиции : личен доход, ПТТ трошоци, канцелариски материјали и.т.н. 
Каде е овде затајувањето? Не требало да се плаќаат тековните сметки? 
Прочитајте ги сите расходи од стр. 20 од вештачењето 

За споменатиот инвентар во вредност од 718.415,00 денари извршено е пребивање 
на долговите помеѓу Брегалничката и Повардарската епархија. Тие работи донесени се од 
Брегалничка Митрополија,од страна на обв.Јован, а ги превзела Повардарска Митрополија 
сите тие се внесени во инвентарните книги на Повардарската Митрополија и дадени се 
718.415,00 денари. Но, се пропушта да се каже дека исто такви расходи за предмети кои со 
него ги понел Агатангел кога од Велес заминуваше за Штип и тоа во вредност од 
653.957,00 денари и останало за поврат од Велешка и Повардарска на Брегалничка 
Митрополија само 64.458,00 денари. Што е тука затаено, односно што е тоа што некој му 
доверил на обв.Јован, а тој да го присвоил? Факт е дека на секој денар му се знае за што е 
потрошен и во која позиција е ставен. 
Сето ова е влезено во завршната сметка за 2000 година и одобрено. 

5.Што се однесува до Обвиненито од алинеа петта од пресудата,се истакнува 
следното: Имено, иако вештакот на стр.14 од Наодот и мислењето СВ I 511/08, во врска со 
одлуката за Брегалничката епархија, да ги превземе обврските за исплата на возилото 
BMW 320d вели дека има две одлуки и тоа една која е само во фотокопија, и друга која е 
во оригинал, а за која на вештачењето и обв.Јован тврдеше дека е единствено валидна, 
Јавниот Обвинител ја споменува само онаа која постои во фотокопија, а која е 
фалсификат, а која не може да биде ценета како доказ, бидејќи не е оригинал. 
Обв.Јован кажува дека на многу пати секретарот се обидувал да му подметне документи 
на потпис за кои не бил согласен. Најчесто и ги откривал тие подметнати работи. Откако 
ја напишал,  ја донесол на потпис со многу други работи и обвинетиот ја потпиша. Но, за 
среќа, за сите работи каде се спомнувал обвинетиот, истиот задржувал по една копија. 
Кога вечерта ја погледнал одлуката, ја открил измамата. Утредента ја побарал одлуката, ја 
искинал, и наредил да се напише друга како што беше речено на Собранието. Секретарот 
напишал друга, обвинетиот ја потпишал и сега таа одлука стои во архивата. Кога дошло 
време тоа прашање да биде разгледувано од страна на Комисија по тоа прашање од 
Синодот на МПЦ, сите членови на Собранието кои беа потпишани на записникот, а тоа се 
покрај обв.Јован, и игуменот Иларион, Кирил Тунџев и Стевче Николов дадоа писмена 
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изјава, а таа му беше приложена на вештакот и ја има во списите на предметот. Инаку она 
што е најважно за делото е тоа дека споменатото BMW 320d е сега сопстевеност на 
МПЦ, и обвинетиот не го зел со себе и второ, возилото уште од првиот ден на 
регистрацијата било сопственост на Македонската Архиепископија, со која 
раководел Г.Г.Стефан, а за тоа има потврда во списите на предметот.  

6.Што се однесува до Обвинението од алинеа шеста од пресудата, се истакнува 
следното: 

Да се прочита се како што е напишано во Наодот стр. 17 
 Вештото лице утврдува во вештачењето дека по однос на полиелеите било дадено 
образложение дека дел се наоѓале во храмот Св. вмч. Димитриј во Битола, а дел да ги зел 
обвинетиот.  Ова не е до крај расчистено бидејќи е двосмислено. Во камионот со кој биле 
носени полиелеите од Грција навистина имало уште еден мал полиелеј, кој бил за друга 
намена и не бил напишан во фактурата со која беа купени полиелеите од Грција. Тој 
полиелеј навистина не бил растоварен во храмот св. Димитриј, но тој тие ниту го платиле, 
ниту им следува. Значи, сметам дека делимично е утврден овој факт бидејќи донекаде е 
точно дека не сè што имаше во камионот е растоварено во храмот св. Димитриј.  
 Второ, овој исказ може да значи дека делот кој бил платен од храмот св. Димитриј 
им бил испорачан, а другиот дел, останал кај обв.Јован.  Но, ако било така, требало тоа да 
го утврдат на записник – што е тоа што недостасува.  
 Трета варијанта, дека тие сè платиле, а обв.Јован само делимично им ја испорачал 
робата е неможна, бидејќи од документите, односно фактурата колку е платено за 
полиелеите, а колку тие за тоа исплатиле, заедно со оние накнадно уплатени пари од 
Стрежево-Битола се гледа, а тоа е утврдено и во Наодот, стр. 18, дека му останале должни 
уште 8.707 германски марки. Во случајов господо судии, обв.Јован овде е оштетен, а 
недека нешто да затаил. 
Копија од фактурите се наоѓа во списите. 

7. Не е основано Обвинението и по оваа точка бидејќи и во вештачењето се вели  
дека: „Регалите по расходен документ 309 се наоѓаат во инвентарот на Брегалничката 
епархија, а за расходен документ 325 вратени се средства на 09.11.2000 година во износ од 
37.560,00 денари исто значи вратени се 15.000,00 денари за веќе исплатената закупнина и 
авансирани се средства од 22.560,00 денари кои епархијата на име кирија ги исплатила на 
Домот на културата во Штип на 20.12.2000 година во износ од 20.000,00 денари”, со што 
се докажува дека во случајот не постои никакво затајување. 

8. Точно е тоа дека средствата наменети за придонеси за пензиско и инвалидско 
осигурување и за здравствено осигурување се подигнати од обвинетиот  заедно со 
личниот доход како бруто личен доход. Но, тоа не е само за периодот од 01.03.2000 до 
10.11.2000 година од Брегалничката епархија и за период од 31.01.2001 до 31.12.2001 
година од Повардарската епархија, туку и за периодот од 20 јули 1998 до 28.02.2000 
година од Преспанско-пелагониската епархија. Обвинетиот не знае дали немало наредба и 
за тоа, или пропуштено е во вештачењето, но многу важно е да се констатира дека и 
додека бил помошен Епископ во Преспанско-пелагониската митрополија за него не се 
уплаќаше во фондовите за пензиско и здравствено осигурување. Сметаме дека ова е многу 
важно од следниве причини: Како што веќе обвинетиот спомена во одбраната кога се 
теретеше за затајување на средства од архиепископскиот разрез собран во Преспанско-
пелагониската Митрополија , дека додека бил помошен епископ во Битола, немал 
наредбодавна улога на буџетот, односно наредбодател беше Митрополитот Петар така и 



16 
 

во овој случај исплатувањето на бруто личен доход почнало уште додека обв.Јован беше 
помошен епископ во Преспанско-пелагониската Митрополија, а после е само продолжено 
во Брегалничката и Повардарската Епархија, кога веќе беше надлежен Митрополит.
 Таа процедура се повторуваше и во Брегалничката и во Повардарската 
Митрополија. Откако ќе се добиело одговор од представник на фондот колку би 
изнесувале придонесите за обвинетиот,  тогаш со секретарот се правеше договор, тие пари 
наместо да се уплатуваат на фондовите да му се исплаќаат на обвинетиот. 

Ниту постоечкиот закон за Верски заедници и религиозни групи, ниту претхониот 
го уредуваат прашањето за социјалното, пензиското и инвалидското осигурување на 
верските службеници. 
 Во прилог на ова во списите на предметов е чланокот објавен во Утрински весник 
на 13.10.2005г., со наслов: „Приходите на Црквата ќе се оданочуваат.” Овој чланок е 
посветен на новиот закон за верски заедници кој тогаш беше во подготовка. Во издвоен 
наслов под фотографијата пишува: „Пензиското, здравственото и социјалното 
осигурување на верските службеници, кое главно не е регулирано, ќе мора да се реши со 
посебен пропис”. Тоа значи дека не само што стариот закон не го решаваше пензиското, 
социјалното и здравственото осигурување на верските службеници, туку ниту тогашниот 
предлог за нов закон, а сега веќе закон што е на сила тоа не го предвидува и истото ќе се 
прави со посебни прописи. 
На крајот да се потенцира дека односите на обвинетиот со ПИО и здравственото 
осигурување се чисто граѓанско-правни односи и во конкретниот случај , вака 
превземените дејствија немаат елементи на кр.дело. 

9. За споменатите 1.000.000,00 денари донации од Епархискиот одбор, како вели 
вештакот, а обвинителот воопшто не споменува од каде се тие 1.000.000,00 денари, во 
Наодот на вештакот на стр. 25се вели: „Според исказот на прота Стојко Ристевски од ред. 
бр. 2 заклучно со 8, инвентарот, градежните материјали, работна рака, се искористени за 
опремување и адаптирање на епархискиот кабинет во објект на Македонската 
архиепископија во Скопје кои се сопственост на Епархијата Повардарска од Велес”. 
Средствата од овој 100.000,00 денари се знае за што се потрошени, а тоа за што се 
потрошени е сопственост на Велеската епархија и се наоѓа во зградата на Македонската 
архиепископија. 
 Ако случајно јавниот обвинител настојува дека 1.000.000.00 денари биле 
ненаменски потрошени, би го кажал следново. Вештачењето не утврди за каква точно 
прослава биле одредени тие 1.000.000.00 денари. Но, ако биле за некаква прослава, како 
што пишува на банковниот извештај, а друга одлука нема тогаш да напоменам, дека во 
Повардарската Епархија во текот на 2000 год. направени се барем три прослави. Прво, 
платена е прославата при интронизацијата на Митрополитот Агатангел во Февруари 2000 
година, второ направена е прослава и платена од парите на епархијата при интонизација 
на обв.Јован на ден 04.12.2000 година и трето направена е прослава за 2000 годишнината 
од христијанството на празникот Св. Климент Охридски на 08.12.2000 година во зградата 
на епархијата, што значи сите прослави за 2000 година биле завршени, а парите стигнале 
со задоцнување во Јануар 2001година. Вештачењето не го наведува тоа, но во 
предвидениот буџет за 2000 година не биле предвидени три прослави. Значи за прослави 
префрлени се пари од други фондови. За сепак да биде уште појасно од каде се точно овие 
пари, а вештачењето тоа не го утврдило, обвинетиот појаснува дека Електростопанство 
Македонија одобри на МПЦ во септември 2000 година 12.000.000.00 денари со назнака за 
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јубилеј. Од тие 12.000.000.00 денари кои стигнаа во Македонската Архиепископија, 
постепено, а не одеднаш на секоја епархија и беа доделени по 1.000.000.00 денари. 
 Обвинетиот не  издал налог за вадење на споменатите пари од банка. Нив сам си ги 
извадил бившиот секретар Стојко Ристевски, ги потрошил и откако ги потрошил за 
службени потреби, му ги однел да ги потрпиши обвинетиот на место: одобрил. 
  Кога на членовите на ЕУО им беше објаснето дека тие пари кои овде се 
споменуваат, без налог на обв.Јован ги подигнал Стојко Ристевски и ги потрошил за 
редовни плаќања во Епархијата, ги интересираше каде се тие работи за што се потрошени 
парите. Откако добија одговор од другиот секретар кој го наследи Стојко дека тие 
предмети се внесени како инвентар во Повардарската Митрополија, тие ја одобрија 
завршната сметка. Ќе напоменам уште еднаш дека еден од недостатоците на 
вештачењето е што не пишува ништо за завршните сметки, односно не се прочитани 
тие записници.  

10. Во обвинението понатаму обвинителот вели: „од средствата во благајната на 
манастирот св. Јован Крстител село Ветерско во износ од 56.615 германски марки, 
наместо за електрификација на манастирот искористени се за други намени”, и ги 
наведува за што се искористени.  
Во овој случај нема затајување бидејки средтвата се евидентно тука, истите се трошени за 
потребите на Епаркијата, што останува нејасно во што се состои затајувањето!!!. Таму си 
бил сметководител г-динот Тони Петрушевски. Нема нешто што во сметководството 
недостасува, тоа го покажа и вештачењето. 
 Сакам да кажам дека нема ниту еден писмен документ со кој се кажува за што 
биле наменети парите. Не може г-динот Киро Даскалов како посетител на манастирот, 
кој патем речено не е ниту потврден одборник на манастирот да ги наменува парите. 
Второ што е уште поважно, парите не се потрошени за нешто што не и требало на 
Црквата, а како што се гледа од вештачењето поголемите средства дадени се само како 
позајмица  во црквата и тие треба да се вратат.И во овој случај одсаствува штетата бидејки 
средтвата се во МПЦ. 
 Анализата на обвинението, за наводните затаени пари е следнава; ( но мислам  дека  
вештачењето јасно кажува за што е се потрошено и дали се тука затаени некои средства.) 
     12.000 германски марки – голф - позајмица 
                                            запознат ЕУО – види стр.29 
                                          - договорот не го потпишал обвинетиот 
           1.340 германски марки – 4 автомобилски гуми 
             види понатаму стр.40 од вештачењето и прочитајте ги! 
 
 Изгледа многу помпезно да се каже дека владиката купувал за себе луксузни коли и 
џипови и заради тоа сосем намерно од архивата на Епархијата скриен е записникот бр.2 од 
24.07.2001 година од каде јасно се гледа дека купувањето на џипот Терано е одлука на 
ЕУО и дека од парите на продадениот мерцедес ќе се врати позајмицата која е направена 
од парите на манастирот св. Јован Претеча од село Ветерско. Дури на последното 
вештачење на кое беше присутен и јобвинетиот се утврди дека постоел записник од ЕУО, 
регистриран е во протоколот, но некој го извлекол од архивата. Дури и да немаше никаков 
записник не постои тука затајување затоа што џипот не е сопственост на обвинетиот туку 
на Претпријатието Воскресение кое пак е основано од Повардарска Митрополија. Сепак, 
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ако не постоеше тој записник ќе можеше да се манипулира, а изгледа токму тоа го сакаа 
оние кои го сокриле. 
 Иако на стр.41 од вештачењето во анализата на средствата се вели дека се 
позајмени од манастирот 38.700 германски марки, од Црковна Економија „Воскресение” 
без договор и никаква одлука на ЕУО, сметаме дека е направен пропуст истото да се 
избрише бидејќи било констатирано при вештачењето кога ние не бевме присутни. Во 
најновиот наод на стр.28 вештакот вели: 
          „Од горново се констатира дека парите се исплатени од благајната на св. Јован 
Претеча с. Ветерско на име позајмица на Црковна Економија „Воскресение” преку 
обвинетиот, а за кое бил известен ЕУО на Епархијата Велешка и Повардарска, при 
што беше приложен на увид Записнок  бр.2 заведен со протокол  бр.133 од 
24.07.2001година, кој на место записничар потпишан е од протојереј Зоран 
Грозданов. 
Покрај другото во записникот е наведено цитирам: „Во текот на седницата 
Владиката Јован соопшти дека Епархијата има земено позајмица од манастирот 
св.Јован Претеча с.Ветрско за купување на џип „нисан терано” кој е купен по цена 
од 38.700 германски марки од Германија, а на име Црковна Економија 
„Воскресение”. Џипот е регистриран во Р. Бугарија заради што неговата цена 
достигнала вкупна сума од 42.800 германски марки. Џипот со неговите 
карактеристики ќе послужи за патување до потешко достапните манастири и 
користење во зимски услови.“ 
 Во истиот тој записник се објаснува дека позајмицата ќе се врати од продажбата на 
МЕРЦЕДЕСОТ. Немајќи го овој записник при рака од првиот момент на вештачењето 
вештакот се збунил кога видел дека парите од продажбата на мерцедесот се книжат во 
фондот на манастирот св.Јован Претеча. Впрочем, тие се враќање на позајмицата која 
за Црковна Економија Воскресение ја враќаше Епархијата Повардарска, од 
едноставни причини што Епархијата Повардарска е сопственик на фирмата 
Црковна Економија „Воскресение” и целиот имот на таа фирма е имот на основачот. 
Уште да кажам зошто џипот беше регистриран во Бугарија. Како што утврдил 
вештакот џипот чинеше во Германија 38.700 германски марки. Со сите давачки, 
значи преносот од Германија, и сите трошоци до регистрација џипот чинеше 42.800 
германски марки. Значи давачките за џипот  чинле 4100 германски марки, доколку 
џипот беше регистриран во Бугарија, а ќе беа за таа кубикажа на мотор барем пет 
пати повисоки, ако беше регистриран во Македонија. Ние не прекршивме со тоа 
никаков закон. Во Македонија во тоа време имаше барем 5000 возила кои имаа 
бугарски таблици. Купувањето на џипот на фирма и регистрирањето во Бугарија 
биле со единствена цел да се заштедат пари за Црквата. Обвинетиот појаснува дека 
џипот не бил купен на туѓа фирма, која можела да не изигра.Џипот бил купен на на 
сопствената фирма и како што се вели во прочитаниот записник, џипот беше за 
потребите на Епархијата. 
 Молиме да се утврди со вештачење дали претходникот на обв.Јован го купил 
автомобилот Мерцедес кој беше наследен од страна на обв.Јован, со претходна одлука на 
ЕУО. Обвинетиот тврди со сигурност дека во ниту една епархија на МПЦ, бидејќи истиот 
помина три години како архијереј, и уште една односно две работејќи во 
администрацијата, што е всушност 70% од Епархиите на МПЦ, дека Епархиските Управни 
одбори никаде не работеа толку често како во Повардарската Епархија. Што се однесува 
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за тоа за што биле наменети парите од манастирот св. Јован Претеча с. Ветерско од каде е 
направена позајмицата за купувањето на џипот обвинетиот појаснува дека само ЕУО на 
Повардарска епархија има право да врши намена на средства, не може тоа ни Стојко 
како секретар, ни Киро Даскалов, како посетител на манастирот. Во случајов имаме 
одлука од ЕУО. 
 Во случајов, при купувањето на џипот има толку затајување колку и при 
купувањето на мерцедесот од страна на претходникот на обв.Јован,  но јасно е дека ни во 
неговиот случај, ни во таа на обвинетиот нема затајување. Ако пак сака некој да спореди, 
такви позајмици има во секоја епархија на МПЦ. Апсурдно е да се смета дека може возило 
да се купи со редовните приходи во буџетот.  
 Исто така јасно е дека нема никаква писмена одлука за електрификација на 
манастирот. Не може и не смее да се поклони никаква верба на исказот на Киро 
Даскалов кој нема никаква функција во Црквата. Тој бил љубител на манастирот и 
тоа е убаво, но нема одлука дека бил дури ни некаков одборник на манастирот. 
Во чл. 43 од Уставот на МПЦ се вели: „... Членовите на кои им истекол мандатот во 
црковните одбори, или црковно – општинските совети по која било основа, го губат 
мандатот во АЦНС и другите тела и органи на МПЦ. 
Во чл. 127 се говори за мандатот на одборниците: „Членовите на црковниот одобор имаат 
мандат од 4 години. На избраните членови, со престанување на мандатот во црковниот 
одбор и црковно-општинскиот совет им престанува мандатот и во повисоките тела и 
органи.” 
Друго што е многу важно, Киро Даскалов не е можно да бил одборник, бидејќи обв.Јован 
бил надлежен архијереј. Согласно со споменатиот Устав,обв.Јован, ова не го потврдел. 
Бидејќи  тој е сигурен дека никогаш не издал таква одлука, следствено на тоа Киро 
Даскалов не е одборник, а онаа одлука која ја покажува од осумдесеттите години на 
минатиот век е барем за 15-тина години застарена. 
 Сепак, и покрај се, сакаме да се даде и оваа констатација:  
Ако од 1996 година датира некое барање до Електродистрибуција на Македонија за 
давање на услови за приклучок на електрична енергија до манастирот св. Јован Претеча с. 
Ветерско иако е известено за изградба на далековод и трафостаница според тогашните 
цени биле потребни 130.750 германски марки, зошто се чекаше до 2001 година тоа да не 
се направи, или пак, требаше да се очекува со тие пари кои ги имаше манастирот тогаш, а 
тоа беа околу 50.000 германски марки Јован тоа да го направи? Обвинетиот Јован 
директно беше неколку пати кај директорот на ЕСМ и разговарале за ова. Никогаш во 
Црквата не се платило за далеководи и трансформатори. Обв. тврди да дури и да имавме 
130.750 германски марки, никогаш не би ги дале за електрификација зашто тоа се добива 
како донација. Само за споредба.  
 Во 2002 година, на големо залагање на обв.Јован, беше потполно електрифициран 
манастирот св. вмч. Георгиј на Тиквешко езеро. Ако ја проверите архивата ќе видите 
колку многу преписки со директорот на ЕСМ обвинетиот водел за тоа. Иако 
инвестицијата беше барем десет пати поголема од оваа 130.000 германски марки, бидејќи 
манастирот е во крајно непристапен регион, електрификацијата e добиena бесплатно. А, 
ваква понуда каква што е прикажана за електрификација на манастирот св. Јован Претеча 
во с. Ветерско добивме и за манастирот св. вмч. Георгиј на Тиквешко езеро со сума , десет 
пати повисока. Но, што значи таа понуда? Таа е само обична понуда колку би чинела 
некоја услуга. 
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 Во самото известување од ЕСМ бр. 09-142 од 24.01.1997, јасно се кажува дека таа 
пресметка од 130.750 германски марки, не е точна, туку за точна пресметка потербен бил 
главен проект. Значи од 1996 година до 2001 година не е направено главен проект, па сега 
судете дали воопшто постоело нешто освен добра намера за електрификација. 

11.Во однос на обвинението и изреката под алинеа 11 во пресудата, за продажбата 
на црковни производи, со кои е задолжена епархиската продавницасе истакнува: 
Која е врската на обв.Јован со продавниците на епархијата, онаа во Велес и онаа во 
Скопје? Само тоа што обв.Јован бил архијереј на епархија која има продавници. 
Обвинетиот тврди дека ниту сум ја примал робата, ниту некого задолжувал со роба. Кога 
одел во Грција, со Миле Штрбевски, со Тони Петрушевски, му порачувале што 
недостасува да донесеме. Но, ако добро видите на 32 стр. од Наодот тоа е само мал дел од 
целокупните добавки на продавниците. Она што е важно е дали тие продавници работеле 
со добивка или со загуба. Вака вели вештото лице на стр.31: 
 „Со увид во завршните сметки за 2001година и 2002 година се констатира дека во 
завршната сметка за 2001година искажан е приход од продавницата во износ 647.790,00 
денари, а расход 443.767,00 денари, додека за 2002 година искажан е приход од 
продавницата 385.150,00 денари а расход 124.336,00 денари”. 
 Јасно е дека продавницата работела позитивно. Во што е затајувањето? Кои 
средства некој му ги доверил на обв.Јован а тој да ги затаил? 
За отворање на продавницата има одлука на ЕУО. Но и пред доаѓање во Велес во 
просториите на епархијата се продавале црковни производи и книги. Само приходот 
од тие продажби не се ставал во посебна позиција на буџетот. За да биде попрегледно 
работењето на продавницата ЕУО донесе одлука да се отвори нова позиција во 
буџетот. Обв.Јован немал никаква улога во формирањето на цените. Тоа го правеле 
епархијскиот секретар Миле Штрбевски и ѓаконот Добрица Јанев. Него му било важно да 
не се работи со загуба. Понатаму секретарот ја задолжуваше продавницата. Скоро секогаш 
му било даван аванс од парите на епархијата ако требаше обвинетиот да донеси нешто од 
Грција што недостасува за продавницата. После биа кинета таа времена сметка за авансот 
и обв.Јован ја приложувал сметката што е купено, па затоа на некои сметки за предмети за 
продавницата може да пишува дека на обвинетиот ми се исплатени парите, бидејќи некој 
мораше да ги прими тие пари од сметките. Но, во што е тука затајувањето. Затајување би 
било обвинетиот да не го вратеше авансот и да си ги задржел парите, а при тоа да не 
донесел никаква роба. Такво нешто немало.   

12. Наредното обвинение сметаме дека е целосно неосновано.. Се вели дека „Од 
средствата собрани во Фондот Параклиси св. Богородица с. Ветерско во износ од 23.205 
германски марки, наместо за електрификација на манастирот истите се искористени за 
следниве намени”: и ги набројува. 
 Со кој документ може да докаже дека тие пари биле наменети за таму? Парите 
што ги оставаат верниците во малите параклисчиња покрај автопатот Велес-Скопје 
се парите од овој фонд. Кој од тие минувачи што ги оставаат парите на нив напишал 
дека се за електрификација на манастирот. Но, уште поголем доказ од тоа е 
следново: 

Сè до доаѓањето на обв.Јован, тие пари се книжеа во редовниот буџет на 
Епархијата и тоа го констатира вештото лице на 33 стр. од Наодот. Одлука за 
разделување на овој фонд донесена е дури 05.04.2001година, значи после шест 
месеци од доаѓањето на обв.Јован за епархиски архијереј во Велес. До тогаш овој 
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фонд бил книжен како да е буџет на Епархијата во Велес. Претходно овие пари 
ги собираше Скопска Епархија. Таа ниту еден денар не и пренесе на Велешка 
Епархија на примопредавањето во мај 2000 година, значи пред доаѓањето на 
обв.Јован. Ако биле наменети тие пари за електрификација биле и додека 
параклиосот бил под Скопска Епархија, и додека со Велешка Епархија 
раководел Агатангел Тие можеле да ги трошат за редовни расходи на 
буџетот, обвинетиот не смеел,бидејќи би било ненаменско трошење.  

 Од одлука бр. 40 од 11.04. 2001(приложена во списите) јасно е дека дотогаш овој 
фонд се книжел во редовните приходи на Епархијата. Владиката Агатангел позајмил за 
купување на мерцедес, од овие средства, видно од извештајот од Стојко и одлуката од 
САС на МПЦ.  
 По однос на тракторите постои записник од ЕУО, видете ст. 36 од Наодот, каде 
јасно се кажува дека тракторите ќе бидат за трите архијерејски намесништва. Тие и сега се 
таму, со таа разлика што се бесплатни, затоа што Министерството досега не побара да се 
реализира кредитот. Тоа што се земени на Ц.Е. Воскресение, а не на Епархијата или 
Архијерејските намесништва докажува само зошто беше потребна фирмата и зошто на 
нејзино име подоцна е купена зградата Малина. Имено според законите во Р. Македонија 
кредити може да се даваат само на фирми но не и на Црквата. Никој до сега не дал кредит 
на име на Црквата. Ниту Министерството за земјоделство не смееше овие трактори да ги 
даде на Црквата, туку само на фирма. Тоа е единствена причина зошто се земени на 
фирмата на Епархијата Повардарска, а не на самата Епархија, како што подоцна 
зградата Малина беше земена на име на Ц.Е. Воскресение, за да се покаже дека Ц.Е. 
Воскресение има имот и е кредитоспособна.  
 Распоредот за уплаќање од храмовите и манастирите за покривање на трошоците за 
транспорт ги правеше секретарот Миле Штрбевски.  

13. Што се однесува до обвинението, под алинеа 13 од пресудата, за купување на 
зградата Малина во Велес, се истакнува следното: 
Што е спорно со купувањето на зградата Малина. Црковна Економија „Воскресение“ е 
фирма чиј основач е Велешко Повардарска Епархија – Наод стр.7.  
Членовите на ЕУО се согласиле да се купи зградата на 15.06.2002 година, види записник 
бр.2/2002 под протокол 147 од 24.06.2002 година. Има одлуки за позајмица од одредени 
фондови на Црквата, и сè е целосно легитимно. Таа зграда е сопственост на Ц.Е. 
Воскресение, а Ц.Е. Воскресение сопственост на Епархијата Повардарска.
 (зградата во меѓувреме, од последното судење е изгубена во должничко-
доверителски односи, затоа што сиве претходни години на фирмата не и беше 
дозволено да работи и да си го задржи имотот) Има одлуки за позајмиците кои 
произлегуваат од записникот на ЕУО, а со одлуката е предвидено да се направи и договор 
за враќање на позајмиците.  
 На последната лицитација Велес–пром ја продавал Малина за 360.000 германски 
марки. Обвинетиот мислеле дека е навистина многу поволно што успеале да направат 
спогодба да се купи за 120.000 германски марки. Но, условот бил веднаш да му се уплатат 
пари бидејќи ќе им ја блокирале сметката. За тоа бил известен президијалниот состав на 
ЕУО , и се одлучило да се купи зградата.  
  После тоа на сите им беше објаснето, зошто била купена зградата Малина на 
Црковна Економија Воскресение која е фирма на Епархијата, а не на име на самата 



22 
 

Повардарска Епархија.  Имено биле заинтересирани да земат за фирмата кредит ИФАД 2. 
Дури и обвинетиот еднаш отишол во Министерството за земјоделство, каде се сретна со 
министерот. Во тоа време на фирмата Црковна Економија Воскресение имале земено земја 
под концесија од државата во Валандово 15 хектари и во Гевгелија уште 15 хектари. 
Министерството за земјоделство исто така имаше доделено трактори за Црковна 
Економија Воскресение. Потребно било сепак кредит за подигање на плантажа на маслини 
во Валандово, а тој ИФАД 2 беше многу поволен со 3% камата годишно. Но, не само за 
него, туку за било кој кредит да се конкурирало, било барано да се остави хипотека во 
недвижност. Единствено заради тоа зградата Малина, беше купена на име на фирмата 
Црковна Економија Воскресение. Таа фирма беше жива, работеше, имаше инвестиции и 
многу програмски определби.  

Оттука, целосно е неосновано кога Марјан Радински дава изјава оти незнаел дека 
Црковна Економија Воскресение не е на Повардарската Епархија., кога тој го прими за 
фирмата Црковна Економија Воскресение земјиштето во Гевгелија кое ибеше доделено на 
концесија.  За тоа постои записник со негов потпис. Тие изјави и на Зоран Грозданов и на 
Марјан Радински се смешни, но што да прават кога некој ги изнудил од нив.   
  
Изјавите од Марјан Радински и Зоран Грозданов, дека знаеле оти објектот ќе бил 
сопственост на Епархијата Повардарска, а не на приватна фирма Воскресение, се 
изнудени, но по содржната бесмислени и воопшто не одговараат на вистината. Зградата 
Малина е сопственост на Повардарска Епархија зашто самата фирма Ц.Е. Воскресение е 
сопственост на Повардарска Епархија, односно нејзин основач е Повардарска Епархија. 
Логично е и законски целиот имот на  фирмата да припаѓа на основачот, ако нема 
поинакви договори. Значи треба да биде јасно дека Ц.Е.Воскресение не е приватна 
фирма на Јован, туку фирма на Повардарска Епархија. Вторите изјави кои ги даваат 
Зоран Грозданов и Марјан Радински на 12.08.2002 година се исто така бесмислени, зашто 
никој никогаш не рекол дека имало седница на ЕУО на Повардарска Епархија на 
01.07.2002 година, па тие не присуствувале на таа седница како што изјавуваат, туку само 
одлуката за позајмиците е напишана на 01.07.2002 год., а таа произлегува од Записникот 
147 од 24.06.2002 год., за седницата на ЕУО на 15.06.2002 година. 
 Во записникот од таа седница се е многу јасно наведено  Молам да се прочита од 
Наодот: стр. 7-8 се што се однесува за записникот и одлуките. Миле Штрбевски има 
дадено исказ во истрагата дека сите членови на ЕУО се согласиле за купување на зградата 
Малина, а тоа видно се гледа од Записникот од седницата на ЕУО бр. 2/2002, со протокол 
147 од 24.062002.  
 
Потоа на 9 стр. од Наодот се вели: „ Лично на рака предадени на Митрополитот Јован за 
уплата на договорната обврска за купување на објектот Малина Велес е како што следи ”: 
и стигнува до вкупна сума според датуми: 2.480.290,00 денари и 15.310 евра или вкупно 
55.970,49 евра. За сите средства кои обв.Јован ги подигнал и има негов потпис, не 
одрекува дека му биле дадени на рака. Но, многу е важно дека тие биле за уплата на 
договорената обврска како констатирал вештакот. Сепак обвинетиот не ги 
уплатувал тие пари на Велес Пром туку тоа го правеше г-динот Ристо Поповски кој е 
директорот на Ц.Е Воскресение, а за што има констатација од вештакот. На стр. 7 од 
Наодот се вели: „сите каса прими, се издадени во полза на Ц.Е. Воскресение – Ристо 
Поповски. Обвинетиот ги подигал парите од благајната, но правел само услуга 
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зашто благајникот не можеше да биде присутен во времето кога доаѓаше Ристо 
Поповски од Битола. 
Обвинетиот му ги предавал парите  нему, на Ристо Поповски и тој за тоа му има издавано 
потврда. Сепак, тие подигања на парите заведени се на времени сметки. Договорите, не ги 
потпишувал обвинетиот, туку оној кој бил овластен според одлуката за Епархијата и г-
динот Ристо Поповски за Ц.Е. Воскресение. 
 Еден од недостатоците на вештечењето е што не се споменати никаде тие договори. 
 Ако на судот му е потребно, обвинетиот би приложил и потврда дека сите средства 
кои обвинетиот ги подигнал на времена сметка, му ги предал нему.  

14. За средствата од манастирот св. Димитриј одговорот е ист како и за оние од 
Параклисот св. Богородица. Каков доказ постои дека некои од тие пари му ги доверил  на 
обвинетиот и дека истиот ги затаил, или пак дека некои од тие средства се ненаменски 
потрошени. Целото сметководство е уредно водено и се знае до денар за што се парите 
потрошени. 
 
  Значи, имајќи во предвид неспорен факт дека имало пренамена на средства а не 
постои никакво присвојување на ниту еден денар од расположивите средства на Црквата , 
самиот факт на пренамената на тие средства не значи и исполнување на елементите од 
кр.дело Затајување од чл.239 од КЗ. Тоа можеби би имало основ да се разгледува како 
правно прашање, но до колку се однесуваше за сторител на дело во правно лице, кое е во 
државна или приватна сопственост. Правната теорија и пракса го познава тоа стојалиште 
за тие правни лица, но не и за ЦРКВАТА. Црквата е посебна институција, одделена од 
државата, таму важат канонските закони, а не и нашиот кривичен законик. Во уводниот 
дел од жалбата, дадов свое мислење дека, во една секуларна држава,како што е нашата, 
делата во врска со работата во црквата паѓаат под ингеренциите на канонското право, 
Уставот на МПЦ и други акти,кои за нас како мирјани се  не познати. И понатака сметам 
дека, Епископите имаат полна самостојност во одлучувањето за намена на средствата и 
никој нема право да се меша во нивната работам а најмалку државата. Замислете ако треба 
државата да кажува како треба да се трошат црковните пари, ако државата го уредува 
монашкиот живот И воопшто животот во црквата, што тогаш ќе остане од Црквата. Да не 
заборавиме. На Синодот на МПЦ му беше познато дека, сметководителот каде 
чинодејствуваше обвинетиот, не го уплаќа разрезот од 9% и дека од тие средства  а и од 
други, се гради и уредува апартманот за Владиката и дека, за епархиите се обезбедува 
нормален живот со трошење средства за секојдневните потреби, дека сето тоа беше 
евидентирано во завршните сметки и дека сето му беше познато на СИНОДОТ  на МПЦ, и 
наеднаш, после расколот во МПЦ за прашањето околу Нишкиот споразум, доаѓа до 
прогон   на обвинетиот, на што покасно со обвиненијата се приклучува и државата. 
 Затоа сметам дека, во дејствијата на обвинетиот нема елементи на предметното 
кр.дело *затајување* од чл.239 од КЗ. Индикативно е тоа дека, видно од пресудата , судот 
прифатил, се што се трошело во епархијата, се му се става на товар за надомест од 
обвинетиот, како да црквата е негова сопственост па тој требало целокупниот период  на 
работење да го оствари со свои средства, па бидејќи животот во Епархиите го оствари со 
средства донирани од граѓани за МПЦ, судот и го задолжи тие средства да се вратат.!!!!! 
 Неспорно се утврди дека МПЦ е оснивач на ЦЕ Воскресение и дека само преку ова 
формирано правно лице можеше да се дојди до купување на недвижен имот-Малина, и 
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дека тоа значеше збогатување на имотот на МПЦ, што во никој случај не значи дека 
ваквата трансакција значи затајување на парични средства. 
Истото се однесува и за купените моторни возила кои што се купени за МПЦ И ПОСЛЕ 
ЗАМИНУВАЊЕТО НА ОБВИНЕТИОТ ОСТАНАА ВО МПЦ, ПА ИЗЛИШНО Е ДА СЕ 
РАБОТИ ЗА ЗАТАЈУВАЊЕ. 
 Не се согласуваме со ставот на Апелациониот суд, што упатува на постоење на 
кр.дело, даден во решенијата Кж.бр.2487/06 од 22.12.2006 година, и КЖ.бр.1553/07 од 
13.09.2007 година, затоа што нема присвојување на подвижни предмети  ниту однесување 
на обвинетиот како да се тоа негови средства,а се согласуваме со ставот на Основниот суд 
во Велес истакнат во пресудите К.бр.86/04 од 03.04.2006 година и К.бр.86/04 од 10.04.2007 
година. 
 Поради постоење на повреди во постапката, повреден е и КЗ, затоа што по моја 
оценка од истакнатиот опис на делата, кои му се ставаат на товар на обвинетиот, не може 
да произлезе дека во дејствијата на обвинетиот има елементи за предметното кр.дело. 
Поради гореизнесеното, му предлагаме на Апелациониот суд во Скопје, пресудата на 
Основниот суд во Велес К.бр.136/12 од11.05.2012 со која штоја остави во сила Пресудата  
К.бр.86/04 од 15.10.2009  година да ја преиначи на начин што , заради постоење на 
неовластен тужител и заради нерблаговремено доставување на предлогот од оштетенатата 
МПЦ обвинението да се отфрли. Исто така, судот да се огласи за ненадлежен за 
одлучување по овој предмет и обвинението да се отфрли. До колку тоа не го стори, му 
предлагаме на судот, за сите дејствија опфатени во петитумот на пресудата, обвинентиот  
да го ослободи од обвинение согласно чл.342 ст.1 т.1 и 3 од ЗКП, или заради сторените 
суштествени повреди истата ја укине и врати на повторно судење.  
 
24.Мај 2012         Бранител 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


