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JO во завршен збор наведе: 

Врз основа на доказите изведени во текот на главниот претрес во повторената 

постапка која се водеше пред советот на овој суд, останувам при наводите на усмено 

изменетиот обв. акт на записник од главен претрес и содржината во писмената, во 

истиот контекст доставена до судот против обвинетите Јован Андонов и Васил 

Тупурковски по однос на правната оценка и квалификација за кривичното дело кое им се 

стави на товар согласно изменетиот обв. акт. 

 

При изведување на доказите кои што беа предмет пред овој суд по својата 

содржина и обемност, делумно со изменети аспектите по однос на суштинско 

утврдување на дејствијата кои им се ставаат на товар на обвинетите, ценам дека во 

поглед на противправноста се докажа фактот за стореното кривично дело односно за кое 

се водеше постапката. Имено неспорен е фактот и околноста дека врз основа на 

спогодба склучена меѓу Интернационална Комерцијална банка на Р.Кина и Владата на 

Р.Македонија од Тајванската кредитна линија на РМ се доделени кредитни средства во 

поголем износ со строго наменско дефинирано користење заради кредитирање на 

усвоени програми на Владата на РМ за кредитирање на Инфраструктурни и стопански 

дејности во РМ доверени во надлежност на Агенцијата за обнова и развој како посебен 

владин огран наменет за вршење на припремни работи чија што специфична 

надлежност е дивизната кредитна линија. Имено во рамки на надлежностите на овој 

орган основан од Владата на РМ се дефинирани и посебните надлежности против 

делокругот внатрешната работа и реорганизација на органот преку избор на соодветни 

раководни органи кои што го водат процесот на работење во органот преку избор на 

директорот од страна на Владата на РМ, a пo негов предлог врз основа на претходно 

дадена осгланост од страна на Владата на РМ и избор на негови заменици. 

Внатрешната реорганизација е дефинирана со посебен акт кој го носи директорот 

насловен како Правилник за внатрешна организација и вршење на посебни работи и 

работни задачи во органот со кој што се дефинира делокругот на работењето по 

претходна согласнот од страна на Владата на РМ. Преку дефинираните работни задачи 

и согласно усвоените програми на Владата, Агенцијата за обнова и развој превзема и 

непосредни активности во доменот на потготвување и договарање на проекти 

предложени од страна на Владата кои во консолидација со ресорните Министерства во 

рамки на стопанскиот сегмент кои што истите го извршуваат, a пo претходна владина 

согласност да учестуваат во процесот на понатамошна реализација следење и третман 

со непосредно договарање и контакти со домашни и странски инвеститори за 

понатамошно утврдување и развој за понатамошните стопански активносити кои 

согласно програмата ги дефинирала Владата на РМ преку освоените програми со кои 

непосредно се врши стимулирање поттикнување и развој на одредени стопански 

дејности и привлекување на домашни и странки инвестиции. Првично со глобално 

дефинирани насоки кои што понатаму преку Агенцијата за обнова и развој во тесна и 

непосредна соработка со ресорните министерства добиваат конкретни насоки. 

Одобрената кредитна линија во овој смисол со посебен налог е распоредена преку 

Народна банка на РМ, а подоцна опфаќајќи ги кредитните линии со конкретните 

корисници на овој кредит кои се предмет на обивението врз основа на посебен налог 

потпишан од страна на обвинетиот Јован Андонов и прераспоредени на девизна сметка 

на Стопанска банка која согласно Статусот на Агенцијата за обнова и развој која во 

конкретниот период немала својство на правно лице ниту пак можела слободно да 

учестува во платниот промет како орган како директно ставање на располагање на 

понатамошното наменско користење на средства да
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може да ги изршува банкарските работи при склучување на посебен договор за комисионо 

работење со кое банката се обврзува пласманот на одобрената девизна кредитна линија согласно 

спогодбата да ја врши при воспоставен комисионен однос како комисионер во име и за сметка на 

Агенцијата за обнова и развој како коминтент. Co овој договор прецизно се регулираат правата и 

обврските на комисионерот и на коминтентот, па оттука обврската на комисионерот е да ги прима 

износите од кредитната линија на посебна девизна сметка, договорите од склучените кредити 

преку Агенцијата за обнова и развој со крајниот корисник да води оперативно техничка и 

сметководствената евиденција поединечно и за секој корисник како и детално за сите корисници, 

заедно со Агенцијата за обнова и развој при пласирањето на кредитот да го следи движењето и 

обврските за наплата врз основа на претходно одобрените кредити од страна на Агенцијата до 

моменот на првична исплата да превзема обврски во запазување на роковите за доспеаност на 

плаќање истакнување на писмени опомени во случај на доцнење на обврската на исплатените 

кредитни средстава и на исклучиво писмено барање и согласно на коминтентот односно 

Агенцијата за обнова и развој обезбедувањето кое е извршено од страна на Агенцијата да го 

активира преку поднесени акцептни налози чекови меници и други инструменти кои служат како 

гарант за враќање на одобрениот кредит чија обврска е на страна на коминтентот, a се однесува 

на обезбедување во смисол на обезбедување на рачна залога или хипотека. Агенцијата не 

превзема одговорност или обврски за неисплатените износи на одобрениот кредит. Согласно 

договорот дефинирани се и обврските на Агенцијата за обнова и развој која во овој сегмент при 

пласирање на кредитот одлучува во неговото одобрување оценување на кредитната способност, 

комитентот на субјектот кој се јавува како корисник на кредитот неговите статусни состојби во 

моментот на одобрување како и квалитетот и оценката на обезбедувањето преку соодветните 

инструменти кои што е во доменот на Агенцијата да ги предвидува со правилен и адекватен избор 

по претходна анализа и оценка соодветните инструменти содржани во договорот кој во писемна 

форма во вид на одобрување и обезбедување на кредит потпишан од страна на директорот како 

исклучиво владин документ со кредито корисникот ги доставува на банката. Имајќи ја во предвид 

ваквата содржина се укажува на некритичен облигационен договор согласно условите правата и 

обврските кои ги содржи класичен договор за комисионо работење кој поради Статусот на 

Агенцијата за обнова и развој каде што комерцијалното работење на банката преку евидентирање 

на посебна девизна сметка во име и за сметка на АОР претставува вон билансно работење чиј 

што економски ефекти се одразуваат на страната на коминтентот од кој договор произлегува 

посебен правен однос со трето лице во случајов кредито корисникот врз основа на кој се 

воспоставува спиецифичен однос каде што обврските и правата во врска со располагање на 

предвидените клаузули во договорот се со ефект на страна на коминтентот кој има право на 

слободно распоглање и менување на волјата содржана во писмениот договор во понтамошниот 

третман и пласман на кредитот. 

Во конкретниот случај при изборот на стопанските субјекти како кредито корисници кои се во 

случајов дефинирани како корисници на кредит одобрен од страна на АОР за релативно краток 

временски период и во функција да се неспорно поттикне развојот на стопанските структури 

согласно инфраструктурните владини проекти произлегува дека дел од наменското користење на 

кредитот согласно ставовите на Владата не бил запазен онака како што налагала содржината на 

спогодбата како и намената за пласман на кредитот од аспкет на поттикнување на стопански 

дејсности бидејќи во спучајов согласно начинот на пласирање и користење очигледно намената 

која била јасно дефинирана не била користена во тој правец и насока. Во однос на доделениот 

кредит на Алмако Вино Био произлегува дека требало да се поттикнат одредена стопанска 

структурална дејност која се однесува на откуп на грозје. И покрај тоа што договор не е склучен за 

одобрување на кредит ниту пак кредит за комисионо работење по инсистирање на двајцата 

обвинети врз основа на согласност како акт за постапување доставен во банката е извршено 

префрлање на девизни средстава од постојаната кредитна линија како корисник на кредит по 

исклучива обврска во изборот на обвинетите како директор на местото на обвинетиот Васил 
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Тупурковски и неговиот заменик Јован Андонов согласно службените ингеренции во рамки на 

органот каде ја обавувале својата служба. Во ваквата писмена согласност која претставува и 

своевиден налог и од аспект на облигациониот апскет на комерцијалното работење се налага 

исплата на девизни средства во полза на сметката на Алмако Вино Био каде пред постоење на 

дефинирана договорена регулатива е предвиден и рок на уплата враќање на кредитот по 

соодветна каматна стапка и обезбедување кое треба да биде извршено преку обезбедување на 

залог од продажба на обработено вино. Банката постапува по налогот за исплата иако со повеќе 

писмени дописи ја информира Агнецијата на некомплетност на доставената документација преку 

обврска согласно валидноста на документите договорот кој после неколку дена при склучување на 

облигациониот договор за комисионо работење заради одобрување на кредитот и извршувањето 

да биде извршено од страна на АОР да биде склучен и потопишан од страна на директорот со 

соодветно обезбедување како би се извршила исплатата. До ваков договор не е дојдено ниту пак е 

пристапено до соодветното пристапување предивдено во согласност која била во доменот на 

Агенцијата за обнова и развој. Дополнително во контекст на истиот правен субјект како корисник на 

кредит од постојаната кредитна линија сега преку директорот Васил Тупурковски при воспоставен 

комисионен однос со Земјоделска банка каде по основ на позајмени средства преку Јавното 

претпријатие за аеродромски услуги заради кредитирање на Алмако Вино извршена е и 

дополнителна уплата на средства каде обврската на Земјоделска банка е исклучиво сервисирање 

и прераспоредување на средствата за чие што враќање превзема обврска преку сметката на АОР 

средствата да бидат вратени на Јавното претпријатие кое го позајмило потребниот износ. Во 

случајов исто така не постои посебен договор ниту соодветно обезбедување така што средствата 

каде обврската за враќање е исклучиво од страна на Алмако Вино Био се извршени на незаконит 

начин без било какво покритие и обезбедување од кредитната девизна линја во сооднос помеѓу 

Агенцијата како и Јавното претпријатие. Во овој контекст би сакала да напоменам дека од 

сослушаните сведоци и претставници на Банката како и на Алмако Вино произлегуваат околности 

дека обвинетите учестувале во постапката за преговори во врска со одборувањето на кредитот 

така што сведокот сослушан во текот на постапката кој е член на групацијата на акционери во чиј 

состав влегува и Алмако Вино Био првично се укажува дека привичната извршена исплата на 

кредит се однесува на враќање на позајмени средства користени за предизборна кампања без 

обврска за враќање а во текот на постапката дека сведокот непосредно учестувал во вршењето на 

пресметки и калкулации од наводно произведено и преработено вино чувано во капацитетите на 

винарските визби кое требало да послужи како обезбедување за враќање на кредитот што укажува 

на контрадикторност кое било предмет и на анализа на вештите лица каде што во ниту еден 

момент на испитување на потребната документација и непосреден увид на ликациите каде 

наводно е вршено ускладиштување на вино не е потврден фактот дека од договорената продажба 

постојат капацитети на заложено вино кое требало да претставува основ за обезбедување на 

одобрениот кредит што јасно укажува дека во овој случај потребното обезбедување кое требало 

да го изврши АОР согласно согласно условите кои самите ги предвидел во писмената согласнсот и 

покрај заложбите на Стопанска банка за обезбедување, изостанало. 

Од претставникот на Земјоделска банка призлегува дека се работи за спротивно 

посредување на средства каде истата учествува во доменот на сервисирање и следење на 

пласман од движењето на позајмените средства преку исплата до конечно враќање бидејќи се 

работи за сезонска работа поради откуп на грозје и преработка на вино така што во преговорите 

кои што непосредно се вршени од страна на обвинетиот Ваисл Тупурковски при пласманот на 

кредитот не станало збор за било каква обврска за обезбедување, а договарањето и следењето на 

исплатата била во исклучителна надлежност на АОР. И во овој случај непостоечкото 

обебзбедување не може да се дефинира како реално прибавена документација со особедено 

обезбедување со кое би се порила недозволена исплата со враќање на позајмените средства 

преку кредитната лнија. Во тој контекст одбраната на обвинетиот Јован Андонов дека истиот 

презел дејствија на потпишана согласност во која изричито со писмена потврдна согласност преку 

потпис ја дал и обвинетиот Васил Тупурковски претставува основ на законито преземено дејствите 
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кое подразбира постапување по налог на претпоставен држи, бидејќи не се преземени сите 

неопходни мерки со кои би се обезбедил пласман на кредитот на кој начин би се оправдал ризикот 

од евентуално на непсотапување на враќање по истите, а во тој контекст ниту одбраната на 

обвинетиот Васил Тупурковски во конкретниот случај било постапувано согласно усвоените 

програми на Владата преку разработени проекти и соодветна документација за обезбедување во 

овој дел, а со оглед да неговите дејствија се проследени во текот на понатамошните дејствија кои 

се дел од обв. акт неоправдани и во однос на доделување на средствата на кредитната линија на 

живинарските фирми како и на фирмите „Интер Унија" и „Ифв" Кочани дотолку повеќе што 

обвинетиот го негира процесот на договарање по принципот за асигнација и цесија каде што уште 

повеќе до израз доаѓа незаконитоста во постапување бидејјќи од исказите на сослушаните 

сведоци како директори на ЖФ произлегува дека во конкретниот случај средствата се доделувани 

без било каква програма за наменско користење со која би се налагала потребата истите да бидат 

активно вклучени во оправдување на целта на кредитите кои им биле доделени а за склучените 

договори за асигнација и цесија децидни дека истите биле направени по консултација со 

обвинетиот Васил Тупурковски кој во случајот имал точна претстава дека и прехтодно одобрените 

средства на фирмите „Дихово" „Породин,, Гевгелија каде инструментите за оценка на бонитетот не 

биле солидно извршени и покрај тоа што и наменски не го оправдувале префрлањето завршувале 

во полза на фирмата „Тихон" за отплата на девизни средства и долгови према странство а не за 

наводно стимиулирање на одреден змејдолекси потфат во производство на т.н. Бројлерско 

макеоднско пиле a уште помалку дека во сверата на инфраструктурните проекти како наменско 

користење на средства за развој на производство на намештај во контрект на набавување на 

средствата на „Ифв" Кочани. Во случајов се работи за фирми со неликвидна финансиска структура 

неспособни да го реализираат враќањето на кредитот што е особено карактеристично за фирмата 

„ИФВ" Кочани и каде што во моментот на доделување на кредитот истата била под отворена 

сетачјана постапка видно и до исказот на стечајниот управник соспушан во ствојство на сведок 

произлегува дека обезбедување не е направено бидејќи фирмата според својата статусна 

поромена во моментот на доделување на кредитот не била во можност согласно договорот да го 

изврши обезбедувањето кое фитктивно било наведено преку воспоставување на хипотека а преку 

доставените акцептни налози и со неможност да одговори на обврската за обез бедување на 

кредитот кој релано не можел да биде вратен кое нешто дополнително се потврдува што е видно и 

од изготвениот вешт наод и мислењето од страна на вештите лица со дополнително 

произнесувања во однос на финансиските ефекти на фирмите кои биле неликвидни и каде 

понудените акцептни налози кои требало да бидат претходно обезбедување до сочинување на 

формално воспоставување на залог или хипотека не претставувале соодветен и адекватен 

инструмент за наплата. 

Во врска со обезбедувањето кое било содржани во договорите, а било и предмет на 

проценка на вештите лица се оценува дека постои несоодветен сооднос на вредноста на 

одборените кредити и вредноста на залогот што е исклучителна проценка на АОР во подобноста и 

квалитетот на извшеното обез бедување кое реално би требало да биде употребено во постапка 

за активирање заради наплата на одобрениот кредит. Во тој контекст доколку прифатиме дека 

банката била во обврска во доменот на своето комерцијално банкарско работење да ги согледува 

состојбите на воспоставеното обезбедување при исплата на кредитот се добвива впечаток дека 

доколу тоа е безричита согласнот и барање на АОР која и договорно прифатила да го следи 

движењето и пласманот на кредитот очигледно благовремено не рагирала на ваквите обврски а 

воедно банката доколку и при воспоставен процес на законито банкарско работење во случај кога 

и договорите биле уредно заверени не би можела да пристапи кон соодветно спроведување на 

обезбедување на плаќање бидејќи таа не ја оценува оправданоста на обезбедувањето па дефакто 

би се соочила со реален проблем доколку кредитите биле обезбедени заради производство на 

бројлери кои очигледно не заживаеале видно од исказите на сите сослушани сведоци согласно 

крајниот исход на парите се укажува дека при непостоење на соодветен одбор и оценка на 

кредитната способност на кредито корисниците се работело за фиктивиен процес на 
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обезбедување преку стока која објективно не постои и чија што вредност реално не била 

адекватен основ за враќање на кредитот, а секако обврска на АОР дефинирано и во постоечките 

акти записниците за изготвени заклучоци на Владата на РМ како и ревизорскиот извештај во врска 

со следењето на состојбата на користење и пласман на кредитот каде што впрочем од аспект на 

надлежнноста на АОР дури не постоела ни соодветна и уредна водена книговодствена 

документација каде АОР штетните ефетки од однесувањето на банката во една граѓанска постапка 

би можела да ги надомести од кои причини и овие постапки завршување со неповолен исход со 

АОР со безуспешни обиди со понатамошните претставници соодветно да се изврши 

надоместување. 

Во тој контекст сметам дека одобрувањето на кредитите спроведено во една незаконска 

процедура е напрaвено спротивно на интересите на службата поради кои доспеаноста на 

кредитното барање и ден денс се наплатува преку Министерството за финансии кои ја презело 

обврската за надомест на штетните последици од работењето на обвинетиот. 

 

Предвид изложеното предлагам истите да бидат огласени виновни и казнети согласно 

Законот. 

 

 
 

 


