
                                                 ЗАВРШНИ ЗБОРОВИ
од бранителот на обвинетиот Златко Видевски, адвокат Светлана Савиќ

По изведувањето на предложените докази, како оние од страна на обвинителството,
така и на оние од страна од одбраната, сметав дека обвинението ќе претрпи сериозни
измени,  како  по однос  на  околноста  кој  е  сторител  на  кривичните  дела  кои му се
ставаат на товар пред се, на обвинетиот Златко Видевски, така и по однос на описот на
дејствијата, за кои е поднесено обвинение.

Но,  пребогатата  доказна  постапка,  изведените  безброј  докази  како да  не  допреа  до
обвинителството,  што го оправда моето сомнение  изнесено  во воведниот збор дека
обвинението треба да претставува параван со кој треба да се покрие несоодветното
работење  на  органите  на  прогонот  и  нивната  немоќ  да  ги  најдат  сторителите  кои
противправно ги присвоиле предметите  сопственост на НУ Музејот  на Македонија,
иако за тоа имале доволен број на индиции, а ова го тврдам и за обвинението, па со
овој настан би требало на некој начин да се покрие овој чин, а при тоа спротивно на
изведените  докази,  определени  учесници  да  бидат  привилегирани  колку  што  тоа
допушта постапката.

Обвинението спрема Златко Видевски, не е многу изменето, и истото наведува дека
постапувал спротивно на член 17 од Правилникот за заштита на движното културно
наследство  и користење на  музејскиот материјал,  музејските  предмети и  музејската
документација,  на  начин  што,  дозволувал  во  депоата  да  влегуваат  вработени  во
музејот, лица ангажирани по договор за дело, студенти, како и други лица без посебни
писмени овластувања за влегување во депо и дозволил клучевите од депоата да бидат
користени од надворешни соработници и други вработени, без присуство на ракувачот
на депото и без присуство на кустосот задолжен за предметите, како последица на што
одземени се предмети од Збирките на археолозите Мила Шурбановска, Горан Санев,
Лидија Блажевска, Цоне Крстевски и Златко Видевски. Ова воопшто не произлегува од
изведените  докази.  Укажавме,  а  тоа  се  покажа  и основано  дека  предметите  кои  се
наведени во обвинението  од Збирката  на  Исар Марвинци се  наоѓале  во  музејот  до
16.10.2013  година,  што  произлезе  од  доказите  кои  одбраната  ги  предложи  и  тоа:
материјални докази, слајдови од изложби одржани во Музејот, од кои се гледа дека
златните предмети од Збирката на Исар Марвинци биле дел од постановките на музејот
и се наоѓале во истиот. Исто така и Збирката на Цоне Крстевски кој отишол во пензија,
па е извршена ревизија и примопредавање на истата  за која постои писмен записник и
за која дадоа свои искази сведоците членови на оваа комисија, а кое примопредавање
било извршено во месец март 2013 година.

Дел од предметите,  кои се снимани на ден 16.10.2013 год, а  кои недостасуваат,  од
изведените докази се утврди дека биле во Музејот овој ден, биле снимани и вратени во
депото  од  археологот  Перо  Арџанлиев,  во  присуство  на  ракувачот  на  депо  Софка
Кушевска и во присуство на надворешните соработници Злата Блажевска и Цветанка
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Вучкова, а тоа беше и потврдено со видео снимката од камерата број 13, која овој суд
ја  изведе  како  доказ  на  Записник  за  главна  расправа  од  17.11.2014  година  и  на
Записникот од дополнение на доказната постапка од....... по однос на камера 13 за ден
16.10.2013  година,   за  активностите  и  превземените  дејствија  тој  ден,  а  истото  е
потврдено во депојната книга. Од овој период, од наредниот ден, Златко Видевски и
Злата Блажевска веќе биле на терен и не се вратиле во музејот до крајот на тој месец.
Ако не бил Златко Видевски во овој период и ако надворешните соработници не биле
во Музејот во овој период, што е неспорен факт, бидејќи проектот веќе бил завршен,
укажува на неможноста да тој пуштал лица кои не требал да ги пушти, па поради тоа
да дошло до оттуѓување на предметите. Овој факт произлегува и од дадената дозвола и
од Управата за заштита на културно наследство до 18.10.2013 година изведена како
доказ.

Во Музејот на Македонија постојат: Трезор, Античко депо, Праисториско депо и т.н
Депо сали, која е работна просторија за проектот Исар Марвинци и е формирана во
март 2013 година за потребите на овој проект, а не ги задоволува критериумите да биде
депо.

Тврдевме, а тоа и се потврди во оваа постапка, дека Златко Видевски воопшто немал
клуч од Античкото и Праисториското депо што произлегува од потврдите за одземени
предмети,  каде од него не се одземени клучеви од овие депоа, како од исказите на
сослушаните  археолози  Стојановски  Михаил,  Џидрова  Љубинка,  Јане  Клековски  и
Цоне Крстевски, како и исказот  на обвинетата Софка Кушевска, даден при вкрстеното
испитување даден на расправа од 02.02.2015 година.

Во Античкото депо е чувана збирката на Цоне Крстевски, во Праисториското депо е
чувана  збирката  на  Лидија  Блажевска,  чие  исчезнување  му  се  припишува  според
обвинението на Златко Видевски, кој воопшто немал клуч од овие депоа, а немал клуч
ни  од ходникот кој се наоѓал пред овие депоа кој исто така е заклучен со катанец.

Ова го потврдија сите сослушани свидетели, како и снимките од камерата број 5, од
депо Трезор, бидејќи таму е и патот за овие депоа, а во ниту една снимка не се виде
обвинетиот  Златко Видевски да  се  движи натаму.  Во трезор  се  чувала  збирката  на
Мила  Шурбановска  и  Горан  Санев  кои  се  споменуваат  во  обвинението  и  дел  од
збирката на Златко Видевски и археолошки материјал од 2008 и 2009 година. Златко
Видевски во својот исказ тврдеше дека ниту тој влегол во трезор без ракувач на депо,
ниту пуштил друг археолог да влезе во депо трезор.

Тоа можеше да се утврди од исказите  на  лицата  кои чуваа  свои предмети  во депо
Трезор, Мила Шурбановска и Горан Санев, од увидот во депојната книга и од камера
број  5  од  депо  Трезор,  од  чија  содржина  може  да  се  види  дека  Златко  Видевски
никогаш не влегувал во депо трезор без ракувач на депо и дека никого не пуштал таму.
Впрочем  тоа  го  потврдија  и  сите  сослушани  сведоци  археолози  предложени  од
обвинението.
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Останува уште т.н депо сали, за кое наведовме дека е формирано во месец март 2013
година,  а  селењето на  предметите  е  запишано  во депојната  книга,  кое  нешто  беше
потврдено и од исказот на обвинетиот Златко Видевски,  на второобвинетата  Софка
Кушевска  Сафитли  и  сведоците  Злата  Блажевска  и  Цветанка  Вучковска,  во  чие
присуство е извршено селењето.

Тоа  го  појасни  обвинетиот  Златко  Видевски,  а  го  потврдија  овие  сведоци  дека
материјалот од Историското депо и депо трезор од Исар Марвинци, бил преселен во
присуство  на  Златко  Видевски,  археолог,  одговорен  на  проектот  и  Програмски
директор, Софка Кушевска ракувач на депо, Марија Петковска-ракувач на Историско
депо  и  двете  погоре  наведени  сведоци  Злата  и  Цветанка,   како  лица  кои  биле
ангажирани да работат на овој проект и студенти по археологија определени од страна
на Факултетот за Археологија.

При тоа е извршена ревизија на сите златни предмети од збирката на Златко Видевски,
а во депо трезор се ставени и предметите на Горан Санев, на негово инсистирање. Сето
тоа е запишано во депојната книга и запишано е присуството на овие лица.

Обвинението тврди дека, Златко Видевски дозволил да влегуваат во депоата вработени
во Музејот,  лица ангажирани по договор за  дело,  студенти,  како  и други  лица  без
посебни  писмени  овластувања  за  влегување  во  депо  и  дозволил  овие  лица  да  ги
користат  клучевите  без  присуство  на  ракувач  на  депото  и  без  присуство  на  кустос
задолжен за тоа.

Сето ова во никој случај не произлегува од изведените докази.

Имено,  Управата за  заштита на културно  наследство донела свои насоки,  одлуки и
препораки, со кои го овластила  Златко Видевски за носител на капиталниот проект
Исар  Марвинци  и  го  овластила  да  избере   работна  екипа  со  која  ќе  го  врши
ископувањето и уредувањето, обработката на археолошкиот материјал.

За таа цел, по одлука на Управата на Музејот, а во согласност на Управата за заштита
на културно наследство е донесена одлука да се формира депо сали, а Златко Видевски
ја известил Управата кои се лицата кои ќе работат на овој проект и тоа како археолози
од  музејот,  така  и  надворешни  соработници  и  да  ангажира  студенти  за  работа  на
проектот, на што имал право со овластувањата дадени од Управата. За овој проект е
склучен писмен договор помеѓу Музејот на Македонија претставуван од Директорот
Перо  Јосифовски  и  Управата  за  заштита  на  културно  наследство  претставувана  од
Кузман Паско.

Врз основа на вака склучените договори, склучени се и договори за дело со Цветанка
Вучкова и Злата Блажевска, и на нивните тековни сметки им се префрлани парични
средства како надомест за нивниот ангажман, кои потекнуваат од Министерството за
Култура  при  Владата  на  РМ,  а  за  тоа  биле  запознаена  и  Управата  за  заштита  на
културно наследство како и Управата на Музејот, која и го склучила договорот за дело.
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Од тој момент надворешните соработници се стекнале со својство на ангажирани лица,
кои  инаку  се  магистри  по  археологија,  за  работа  на  овој  проект,  со  сите  права  и
обврски како што ги имаат воопшто ангажираните лица со договор за дело.

Воедно,  НУ Музејот на Македонија бил задолжен за изработка на Каталошки единици
за овие предмети во рамките на овој проект.  Од тој момент двете ангажирани лица
доаѓале  на  работа  во  Музејот  на  Македонија,  а  и  заедно  со  обвинетиот  Златко
Видевски работеле во т.н депо сали во кое тој ги пуштал да работат и ја контролирал
нивната работа, а потоа, по нивното заминување го заклучувал депото.

Ова  произлезе  од  неговиот  исказ  и  исказот  на  распрашаните  свидетели  на  Злата
Блжевска и Цветанка Вучкова, кои во нивните искази дадени на Записник пред овој
суд  и  тоа  Злата  Блажевска  на  ден  15.10.2014  година,  а  Цветанка  Вучкова  на  ден
20.10.2014  година,  во  кој  искази  наведоа  дека,  за  цело  време  за  обработка  на
предметите  нивната  работа  ја  контролирал  и  бил  присутен  обвинетиот  Златко
Видевски, а сликањето на предметите и нивното допирање било секогаш вршено од
негова страна. Во времето кога бил  на терен, на крај од проектот, Златко Видевски и
наложил на обвинетата Софка Кушевска Сафитли да ја пушта Цветанка Вучкова  да
влегува  во  депо  сали  и  компјутерски  да  ги  обработува  собраните  податоци  во
Каталошки единици и да заклучува после неа. На тоа укажува исказот на обвинетиот
Златко  Видевски  и  на  сослушаните  сведоци  Злата  и  Цветанка.  Златко  Видевски
никогаш не им дал клуч и никогаш не ги пуштил сами во депо сали. Тие исто така
наведоа дека никогаш на Златко не му кажале дека Софка во негово отсуство им дава
клуч сами да го отвораат депото кај што работеле, а Цветанка наведе зошто Софка го
правела тоа, бидејќи појаснила дека поради домашни проблеми не можела да стигне
порано сабајле, а и сакала порано да си оди. Па така во својот исказ даден на записник
од 15.10.2014 година, Злата Блажевска наведува; Нашето работење го контролираше
Златко Видевски, ние немавме пристап до другите предмети, тука само предметите од
локалитетот  Исар  Марвинци,  а  ни  отвораше  ракувачот  на  депо  Софка  или  Златко
Видевски. За нивниот ангажман имале авторски договор, а таа отишла на терен заедно
со  Златко  Видевски,  додека  Цветанка  сама  останала  во  Музејот  и  вршела  само
техничка обработка на податоците. Исто така потенцираше дека Златко им отклучувал
да влезат во депото и заклучувал кога си оделе.

Цветанка Вучкова на записник од 20.10.2014 година наведува дека: Била ангажирана
во Музејот на проектот Исар Марвинци, дека нивното работење било надгледувано од
Златко Видевски, кога бил присутен и тој. Наведе дека Софка Кушевска имала 2 клуча
од кои едниот и го дала неа во периодот додека Златко бил на терен.  Наведе дека
Златко  Видевски  никогаш не и  дал  клуч  од депо сали,  а  исто  така  никогаш не  го
известила Златко дека Софка Кушовска и дала клуч сама да влегува во депо сали, ниту
пак знае дали Софка го известила за тоа Златко.  Наведе дека клучот го вратила на
Софка кога завршил проектот.

На  ова  укажува  и  фактот  што  едниот  клуч  што  го  поседувала  Софка  Кушевска  е
одземен од Софка, а другиот останал кај Марија Атанасовска, која јасно и категорично
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во својот исказ даден на Записник за главна расправа пред овој суд од ден 26.11.2014
година,  појасни дека на крајот на месец октомври,  кога ја  пакувала својата  збирка,
Софка Кушевска сама и го понудела клучот, иако сама не го побарала, а за тоа не му
кажала на Златко бидејќи не сметал дека е потребно, а во овој период тој не се наоѓал
во Музејот, бидејќи бил на терен. Значи клучевите се давани, но само од депо сали
само во период кога Златко Видевски не бил присутен, а за тоа никој не го известил.
При тоа кога бил откриен настанот,  Марија Атанасовска со своја изјава од кого го
добила  клучот,  го  ставил  во  едно  плико  и  го  доставил  до  Златко  Видевски  како
програмски директор.

Обвинението го наведува чл. 17 од Правилникот кој зборува за ракување со депоата и
клучевите,  а  потенцираме  дека  Златко  Видевски  немал  клучеви  од  Античко  и
Праисториско депо, од каде фалат предмети, а во депо трезор не пуштал никого и за
што во оваа постапка не беше изведен и даден ниту еден доказ, кои ќе ги потврдеше
овие наводи. Доказите кои ги понуди одбраната, па и оние кои ги понуди обвинението
веќе ги анализиравме и го зборуваат токму спротивното.

Остана уште  влегувањето во депо сали,  кое претставувало работна просторија  и се
поставува прашање вез основа на што Златко Видевски допуштил двете надворешни
соработнички да влегуваа во депо сали и таму да работат.

Тоа го сторил врз основа на дозволи и овластувањата кои ги добил од Управата за
заштита,  а  тој  и Музејот  како установа имале обврска по чл.24 од Правилникот  за
заштита на културно наследство да допушти документирање,проучување, истражување
и спроведување на техничко заштитни и други мерки на заштита на јавна установа и на
друго правно или физичко лице што за тоа има одобрение од Управата за заштита на
културното наследство.

За превземање на активностите од став 1 на овој член, задолжително е потребно да
биде присутен одговорниот работник за заштита и кустосот задолжен за предметот.

Во  конкретниот  случај,  овластен  кустос  бил  Златко  Видевски,  а  исто  така  бил  и
одговорен работник овластен од Управата за заштита на културно наследство да биде
носител на проектот Исар Марвинци и сите активности додека тој бил присутен и кога
се  обработувал  археолошкиот  материјал,  истиот  го  надгледувал  работењето,  а
надворешните соработници врз основа на ваквото овластување на Управата, ги избрал
тој како носител на проектот и за тоа ја известил Управата.

Но,  во  време,  кога  морал  да  биде  отсутен,  а  тоа  е  време  кога  компјутерски  се
обработувани  Каталошките  единици,  тој  определил  работни  задачи  на  Софка
Кушовска Сафитли, а тоа е да им отклучува на надворешните соработници и да им
овозможи да ја вршат својата дејност да седи со нив и кога ќе завршат да заклучи.

 На ова тој имал право во смисла на член 9 точка А, последен став од Правилникот за
организација  на  работата  и  систематизација  на  работните  места  во  Националната
Установа Музеј на Македонија Скопје, каде што е наведено во обврски на ракувач на
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депо:  да врши други работи и работни задачи кои ќе му ги определи директорот и
Програмскиот директор на Музејот и раководителот на одделението.  Ваквото право
произлегува и од чл.14 А, последен став, каде што се наведени правата и обврските на
програмскиот директор.

Значи  дека  лицата  кои  се  наведени  во  обвинението  како  лица  кои  неовластено  се
пуштени,  а  тоа  се  надворешните  соработници  и студенти,  се  неосновани тврдења,
бидејќи  ваквите  обврски  произлегуваат  од  погоре  наведените  подзаконски  акти,
изведени како доказ во овој предмет и врз основа на писмените докази,  и писмена
доставени од Управата по однос на обврска на музејот за превземање на овие дејности.
Од ниту еден доказ не произлезе дека  обвинетиот Златко Видевски на овие лица им
давал клуч , ниту пак дека бил известен за вакво нешто.

Впрочем, од сослушаните свидетели,  неспорно произлезе дека во период кога Софка
Кушевска  Сафитли  им  го  давала  клучот  и  на  Марија  Атанасовска  и  на  Цветанка
Вучкова, Златко воопшто не бил во музејот и бил на терен.

Некаде  тука  ќе  беше  можеби  и  крајот  на  мојот  завршен  збор  доколку  исказот  на
обвинетата  Софка  Кушевска  Сафитли  и  видеозаписите  од  камерите  5,  13,  14,  за
деновите 29.10,  01.11 и 16.10.2013 година не укажаа на определени диспропорции и на
зачудувачки факт зошто сето ова не го забележа Јавниот Обвинител.

Ценејќи ги снимките од првите камери, застапникот на обвинението на чудесен начин
ги повлече истите како доказ, иако ова што го тврди во обвинението за влегување на
разни  неовластени лица и за начинот на нивното влегување, можеше најлесно да се
докаже со увид на снимките од влезот во овие простории.  Неспорен е фактот дека
застапникот на обвинението за прв пат ги виде снимките на главната расправа пред
овој суд, па веројатно исплашен од тоа што можеби ќе го види на истите, ги повлече
како доказ, а определени не ги ни прибави, кои исто така ќе можеа да му послужат во
поддршка на обвинението доколку тоа го сакаше.

Но вака, се смета дека е подобро да не постојат докази за нешто, што можеби ќе укаже
за  начинот  како  предметите  се  исчезнати  од  Музејот.  Но  затоа,  обвинетата  Софка
Сафитли, опишувајќи по депојната книга, на места што и беа очигледно обележани со
мали  картони  и  за  кои  и  беше  поставувано  прашање  од  страна  на  застапникот  на
обвинението,  сакаше да укаже дека Златко Видевски и другите археолози влегувале во
депото сали и трезор, сами,  без ракувач на депото, и тоа на така убав и перфиден
начин, во уигран дијалог со застапникот на обвинението, со целно поставени прашања,
одговараше кога не била присутна, по депојната книга и замислете се сеќавање точно
на деновите пред години.

 Па така, беше посочено првото обележување во депојната книга, кое беше пополнето
од Златко Видевски. Но, тоа морало да биде во присуство на Софка Кушевска која му
побарала да и покаже како да ја води депојната книга, поради што очигледно морала да
му  ја  даде,  затоа  што  таа  била  задолжена  со  неа,  па  веројатно  пропуштила  да  се
потпише, како и многу пати подоцна. 

6



Длабоко  верувајќи  во  наводите  на  обвинетиот  Златко  Видевски,  повторно  извршив
увид во депојната книга, заедно со него,  и утврдивме дека обвинетата Софка Кушевска
Сафитли иако ја пополнила со свој ракопис кој не го оспори на расправата, што значи
дека била присутна при влезот во депоата, 85 пати не се потпишала во депојната книга
да го верифицира своето присуство.( 20.10.2011- 2 пати, 21.10.2011 година, 28.10.2011,
30.10.2011,  02.11.2011,  08.11.2011,  24.11.2011-2 пати,  25.11.2011- 2 пати,  11.10.2011,
12.10.2011,  19.10.2011-5  пати,  27.09.2013,  08.10.2013,  09.10.2013,  19.11.2012,
22..11.2012,  28.11.2012,  10.12.2012.  11.12.2012,  12.12.201,  17.12.2012,  25.12.2012,
23.01.2013,  24.01.2013,  03.05.2012,  09.05.2012,  10.05.2012,  11.05.2012,  14.05.2012,
22.06.2012,  26.10.2012,30.10.2012,01.11.201,  06.11.2012  итн).  Во  поголемиот  дел  е
верифицирано присуство на кустоси, со нивни потпис, го потполнил Софка Кушовска,
а не се потпишала. Од овој увид исто така може да се утврди дека таа за периодот за
кој постои депојната книга, 23 пати влегла сама во депоата и тогаш го верифицирала со
свој потпис влегувањето,( 05.07.2012 проверка на депоа, 16.07.2012 проверка на депоа
17.07.2012 проверка на деп, 23.07.2012 проверка на депоа-сама, 22.05.2012, 23.05.2012
и 25.05.2012, проверка на депоа –сама,13.06.2012 проверка на депоа-сама и 19.06.2012
проверка на депоа –сама,)  а од снимките од камерата 5, посебно во  депо трезор што ги
гледавме,  можеше  да  се  утврди  дека  за  периодот  од  25.08.  до  11.10.2013  година,
обвинетата  Софка  Кушевска  влегла  сама  во  депо  трезор  15  пати  што  е  видно  од
записникот за главна расправа од ден 03.11.2014 и 05.11.2014 година

Тука ќе ги додадеме и наводите за критичните денови кога Мила Шурбановска открива
дека и недостасува дел од нејзината збирка, а тоа е 29.10.2013 година, денот 01.11.2013
година, кога обвинетата Софка Кушевска Сафитли сама и ја донесува збирката и денот
16.10.2013 година кога е вршено снимање во Музејот на РМ, а кога според кажување
на обвинетата Софка, таа нашла прстен кој бил изгубен на снимањето, го вратила во
депо сали и како што сама наведе : “Фала богу прстенот е тука”.

Ќе започнам со  ден 16.10.2013 година, со паралелна анализа на она што го гледавме на
камерата  број  13 и  она што во својот исказ  го наведе обвинетата  Софка Кушевска
Сафитли и сведоците Перо Арџанлиев, Злата Блажевска и Цветанка Вучкова

Таа во својот исказ првично наведе дека, на Мила Шурбановска и недостигал златен
прстен кој двете го барале и не можеле да го најдат, па потоа таа го нашла.

Во својот втор исказ, даден пред Јавниот Обвинител таа наведе дека на ден 16.10.2013
година, по извршеното снимање, нашла златен прстен со црвен камен, кој го зела и го
вратила на местото каде што стои.

Исто така наведе дека критичниот ден кога дошла за снимање, вратата од депо сали
била отворена, не знае кој ја отворил, но потоа и таа тука учествувала, иако не знаела
ниту кој предмети се снимаат ниту ги гледала.

Од видео записот од  ден 16.10.2013 година, камера 13, може да се види,  а тоа судот го
утврди,  дека  депото  сали  го  отвора  Софка  Кушовска  Сафитли,  заедно  со  Перо
Арџанлиев доаѓаат во 09,21 часот,  и  Софка, отвора во депо сали,  дека Цветанка и
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Злата доаѓаат подоцна и тоа Цветанка Вучкова доаѓа во 10,01 часот, а Злата доаѓа во
09,52 часот. Потоа се гледа текот на снимањето,  па потоа си одат Цветанка,Злата и
Перо Арџанлиев, и дека во 13,04 часот сите предмети се вратени во депо сали, а Софка
заклучува и си оди.

Ова е заведено во депојната книга, потпишани се Софка Кушовска Сафитли и Перо
Арџанлиев и констатирано е дека сите предмети се вратени во депото.

Од видео записот може да се констатира дека во 13.20 часот,  Софка сама повторно
доаѓа во депо сали, отклучува и таму се задржува околу 7 минути,  а  таа наведе дека
дошла да ја пополни депојната книга,  што не е точно, бидејќи во депојната книга е
потпишан и Перо Арџанлиев 13,04 часот. Потпишана е и Софка, а Перо повеќе не се
враќа во депо сали. Таа воопшто не доаѓа повторно во депо сали од местото каде што е
вршено снимањето туку некаде од страна, и не се гледа дека наоѓа било каков предмет,
не се наведнува, туку право од надвор влегува во депо сали.

По извесен период го напушта депо сали и до крај на денот повеќе не се враќа таму,
што е видно од камера 13 од 16.10.2013 година,изведен како доказ пред овој суд на ден
17.11.2014 година и до дополнение на доказната постапка. 

Што значи дека приказната дека е најден прстен и истиот вратен, воопшто не постои и
истата е измислена во моментот кога Мила констатира дека и се дадени предмети кои
не  припаѓаат  на  нејзината  збирка,  па  истата  требала  да  послужи  како  доказ  дека
навистина нешто лошо се случува во музејот, а тоа е далеку од второобвинетата. Исто
така, во депојната книга не е запишано ниту повторно влегување во депо сали, ниту
дека е најден некаков предмет, па истиот е вратен ( во овој правец даде свој исказ Перо
Арџанлиев на записник пред овој суд од ден 15.10.2014 година )   

 (Перо Арџанлиев ; Не е возможно да сме изгубиле прстен, ние предметите ги наоѓаме
на 5 м под земја, а да го изгубиме во ходник, е невозможно)

Сега ќе поминеме на анализа на ден 29.10.2013 година, кога Мила Шурбановска се
симнува во депо трезор со цел да изврши увид во дел од својата збирка и истата да ја
даде на конзервација. Според кажувањето на Мила Шурбановска, тој ден 29.10.2013
година околу 10 часот, заедно со второобвинетата Софка и лица од Конзерваторскиот
Завод отишле до депо трезор со цел да ја побараат збирката на Мила Шурбановска,
која  не  можеле  да  ја  најдат,  па  се  задржале  подолго  време  и  го  напуштиле  депо
трезорот.  Според  исказот  на  Мила,  после  1  час  од  ова,  таа  и  се  јавила  на  Софка
Кушевска, која и рекла дека се наоѓа во депото, па и Мила Шурбановска се симнала во
депото, и повторно продолжиле да ги бараат предметите. После извесен период Мила
Шурбановска, си отишла, а си отишла и Софка Кушовска.

Ова се потврдува и од видео записот од 29.10.2013 година од камера 5 од депо трезор,
од  записник  на  овој  суд  од  05.11.2014  година.  Од  овој  видео  запис  се  гледа  дека
обвинетата Софка Кушовска во првото доаѓање во депо трезор со конзерваторите и со
Мила Шурбановска на себе има облечено шарена наметка и не носи чанта,
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 а од видео записот се гледа дека во 11:14 часот истата повторно ја отклучува вратата
во депо трезор и влегува сама, а во истото депо трезор во 11:33 часот доаѓа кустосот
Мила Шурбановска и двете нешто бараат.  Во 12:05, по долготрајно барање од депо
трезор излегува кустос Мила Шурбановска, па по неа и второобвинетата Софка, која ја
заклучува влезната врата од депото, го гаси светлото од надвор и го напушта просторот
каде што се наоѓа депо трезор.

Истата повторно се враќа, се мисли на Софка во 12:50 часот,
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 влегува во депо трезор носејќи со себе во десната рака чанта и на себе џемпер,  а
низ  отворената  врата  се  гледа  како  е  наведната  над  кутиите  и  нешто  работи  и  го
напушта депо трезор сама во 13:15 часот, и по неколку секунди повторно се враќа од
каде во 13:26 излегува од депо трезор, ја заклучува вратата и со чанта во раката го
напушта просторот од кај депо трезор.

Ако се погледне снимката од камера 14 на депо сали за истиот ден и истиот период
29.10.2013,  од  Записник  за  главна расправа  од  17.12.2014 година,   ќе  се  види дека
Софка Кушевска по излегувањето на Мила Шурбановска од депо трезор во 12:06, се
враќа во трезор сама со чанта, а претходно во депо сали влегува во 12:43, каде што во
12:50 излегува со чанта. Повторно во 12:50 се враќа со трезор сама, каде што останува
до 13:26, па повторно во 13:36 влегува во депо сали, каде што ја остава чантата, се
упатува кон работниот дел на Исар Марвинци,

 по што во 13,37 обвинетата има контакт со чантата,  (става нешто во чантата) 
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 по што излегува во 13:45 и повторно се враќа во депо трезор во 13:45 и таму останува
многу кусо и излегува сама. Овие влегувања во депо сали и во депо трезор воопшто не
се  констатирани  во  депојната  книга,  со  исклучок  на  првото  влегување  на  Мила
Шурбановска.( ова го констатира и судот на веќе споменатите записници од 05.11.2014
година, камера 5 и 17.12.2014 година, камера 14)

Сега да го погледнеме движењето на 01.11.2013 година, кога по кажување на Мила
Шурбановска ја барала Софка во повеќе наврати,  откако претходниот ден Софка и
јавила дека ги нашла златните предмети кои недостасуваат.

Според  кажување  на  Мила  Шурбановска  на  01.11.2013  година,   пред  10  часот  ја
побарала Софка,  која  и рекла дека е  излезена,  имала некој  проблем и ќе  ја  побара
подоцна. Како не и се јавувала после 1 час повторно ја побарала, кога околу 11 часот
Софка дошла кај Мила Шурбановска, носела ќесиче со зип, со 11 обетки, и истите ги
донела сама, во канцеларијата на Мила Шурбановска, во присуство на Горан Санев

Од камерата  5 на депо трезор на 01.11.2013 година се гледа како Софка Кушевска
влегува сама во депо трезор со чанта во 10:38 и таму се задржува до 10:58,( Записник
за главна расправа од 22.12.2014 година), па потоа оди во депо сали што се гледа од
камера 13 за ден 01.11.2013 и влегува во 11:04. Софка со чанта и излегува во 11:18.
Оттаму, според исказот на Мила Шурбановска и Софка Кушевска Сафитли таа тој ден
околу  11:30  часот  и  носи  на  Мила  Шурбановска  11  предмети,  кои  припаѓаат  на
збирката на Златко Видевски, што неспорно се утврди од изведените докази.

Не  е  спорно  дека  овој  ден  Златко  воопшто  не  се  наоѓал  во  музејот,  и  не  дал
овластување некој да располага со неговата збирка, што произлезе од исказите на сите
сослушани свидетели, посебно од исказите на Мила Шурбановска која тој ден му го
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пријавила настанот на Златко Видевски, на Горан Санев и Софка Кушовска Сафитли и
дозволата за работа на терен.

Ако  се  изврши  увид  во  депојната  книга  ќе  се  види  дека  на  01.11.2013  година  во
депојната книга не е запишана никаква активност и никакво влегување ниту во депо
трезор ниту во депо сали.

Значи се поставува прашање каде е несовесноста на Златко Видевски , кој евидентно не
бил присутен во Музејот во време кога неговата збирка на чудесен начин дошла кај
Мила Шурбановска, ниту пак влегувал во било кое депо. Исто така од ниту еден доказ
не произлезе дека давал клуч на било кого, или знаел дека Софка Кушевска го прави
тоа.

Но,  по  волку  укажувања  зачудува  фактот  како  кај  органите  на  прогонот  и  на
обвинителството барем малку не проработи попрофесионална љубопитност, со вакви
индиции  да  извршат  проверки  на  определени  факти  и  околности  за  да  може да  ја
утврдат  правилно  и  потполно  фактичката  состојба.  Сите  дејствија  што  ги  превзел
обвинетиот  се во рамките на она што е дозволено и она за што законот му давал право,
а  своето  влегување  во  Музејот  за  работа  на  проектот  во  неработни  денови  го
верифицирал со дозвола потпишана од Директорот на музејот, како налагале правилата
на службата и како тоа го потврди одговорниот работник за безбедност во Музејот.

Како програмски директор, веднаш штом археологот Мила Шурбановска му укажала
дека  и  недостасуваат  предмети  од  збирката,  превзел  дејствија  со  што  ја  известил
управата на музејот на 03.11.2013 година и била поднесена кривична пријава, веднаш
првиот  работен  ден  05.11.2013 година,  a не  како  што  тврди  застапникот  на
обвинението дека причина за откривање на настанот е потребата да се прави попис на
музејски предмети, инаку кражбата ќе продолжела, иако не е поднесено обвинение за
кривично дело кражба, ниту пак е откриен некој сторител.

 По однос на  второто кривично  дело,  кое  му се  става  на  товар,  дека  со  цел да  го
прикрие дејствието на обвинетиот Перо Јосифовски на ден 21.02.2012 година во реверс
број 03-249/1 навел дека обвинетиот Перо Јосифовски му предал предмети, меѓу кои
обетки со гулабици, обетки со протом на лав, обетки со претстава на ероси и дијадема,
иако знаел дека истите се наоѓаат кај обвинетиот Часлав и не се вратени, го потпишал
реверсот,  па истите на 06.11.2013 ги пријавил како украдени од непознат сторител.
Вакво нешто не произлегува од ниту еден изведен доказ. Ние приложивме писмени
докази и слајдови, на кои се прикажани предметите од реверсот и непобитен факт дека
еден  пар  златни  предмети  биле  во  музејот  во  2013  година,  кога  се  изработувани
Каталошките  единици,  поголемиот  дел  од  предметите  од  реверсот  се  уште  се  во
музејот.

При враќањето на предметите, за кои патем речено имало и прилог фотографии, а во
депојната книга покрај Златко Видевски е потпишана и Софка Кушевска, се поставува
прашање како само Златко ги превзел овие дејствија, а не и Софка Кушевска. Сето ова
укажува  на  привилегирана  состојба  на  определени  обвинети,  на  јасни  и  непобитни
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факти и индиции кои укажуваат на подруг настан и подруга фактичка состојба, но кои
од  определени  причини  овде  присутните  обвинители  не  сакаат  да  ги  видат.  Затоа
сметам дека беше основано моето прашање на Софка дали и е пружена помош во оваа
кривична  постапка,  на  што  бурно  реагираа  и  судот  и  обвинителството.  Но,  сега
произлезе дека тоа е очигледен факт.

Што се однесува  до описот на дејствијата и правната квалификација на кривичното
дело наведено под точка 1, дејствијата кои му се ставаат на товар на обвинетиот Златко
Видевски се идентични со оние кои се ставаат на товар на обвинетата Софка Кушовска
Сафитли, а  истите не се третираат како соизвршители.

Што значи дека кривичното дело можел да го стори или Златко Видевски или Софка
Кушевска, онака како тоа го прифаќа и опишува обвинението.

Доказите кои беа изведени во текот на оваа расправа,  сметам дека не укажуваат на
пропусти и очигледна несовесност кај обвинетиот Златко Видевски, а која очигледна
несовесност довела до оттуѓување на определени предмети.

Но, и за да постои ова кривично дело, вака како е поставено од обвинителството,  треба
да постои причинско последична поврзаност помеѓу дејствијата превземени од страна
на Златко Видевски па и на Софка Кушовска Сафитли, со настанатата последица, а тоа
се исчезнатите и оттуѓени предмети,за што нема докази во овој предмет.

 Ако Златко ги пуштал Цветанка и Злата,  без одлука,  како тврди обвинението и ги
давал  клучевите  на  користење  токму  на  нив,  ќе  беше  правно  издржано  доколку
присвоените  предмети  беа  најдени кај  нив,  или беа  поврзани со  нив,  или со  некој
археолог од музејот,  па тоа ќе укажеше на негова несовесност која довела до такви
последици,  а која би можела да биде предмет на овој кривично правен настан.  Ние
тврдиме и докажавме дека Златко на никого не давал клуч и не пуштал никого без
овластување, што произлезе и од исказите на Цветанка, Злата и Марија, но и тоа да го
сторил без претходно наведеното, би сторил само прекршок, а не вакво кривично дело
кое му се става на товар.

Ваквиот нееднаков третман на обвинетиот Златко Видевски во однос на друг обвинет,
како и во однос на предложените и понудени докази неговата одбрана, ја потценува
нашата интелегенција, го навредува мојот кривично правен капацитет и го девалвира
нашиот труд да собереме и презентираме докази во овој кривично правен настан за кој
сметавме дека некој ќе ги цени.

Ноншалантниот и непрофесионален однос да се држи во притвор Златко Видевски,
археолог, досега неосудуван од 28.02.2014 година, за вакво кривично дело и да се има
ваков однос е недопуштено и со призвук на осветољубивост.

Постоеа инсинуации при вкрстеното испитување и при сослушување на сведокот г-ѓа
Битракова,  дали  и  колку  му  значат  предметите  на  обвинетиот  како  археолог,
алудирајќи дека толку многу ги сака, што и би допуштил нивно оттуѓување, сакам да
укажам дека и просечните познавачи на археологијата знаат дека научната и историска
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вредност  на  пронајдените  предмети  за  еден  археолог  има  валидност  само  доколку
истите имаат обележја каде истите се ископани, од кое гробно место и на  кој период
припаѓаат, што значи само со пропратната документација која ги придружува наодите.

Оттуѓените  предмети  без  оваа  документација  за  Златко  Видевски  немаат  никаква
вредност,  укажува и околноста дека и на терен каде што се ископувани, организирал
истите  да се  чуваат  во сеф,  чиј  клуч  го  држел околу вратот  и со  истиот  спиел.  А
одеднаш ете станал несовесен и ете допуштил да се разнесува неговиот животен труд,
кој можете да го видите низ доставените докази за неговите објавени трудови, токму од
областа на овие истражувања и со низа изложби како во земјата и во странство каде се
шири сознанието за археолошкото богатство во Македонија.

Затоа го молам судот да ги цени и доказите предложени од страна на обвинителството
и доказите предложени од одбраната, сите заедно и поединечно, да донесе пресуда со
која ќе го ослободи од обвинение обвинетиот Златко Видевски за кривичните дела кои
му се ставаат на товар, бидејќи од изведените докази не можеше да се утврди дека го
давал  клучот  на  надворешни  соработници  и  други  вработени  со  цел  да  влезат  во
депоата и да ракуваат со музејските предмети и материјали без присуство на ракувачот
на депото и без присуство на кустосот задолжен за музејските предмети и збирки, ниту
пак од било кој доказ произлезе дека е тоа непосредната причина за оттуѓување на
предметите.  Исто така  од  изведените  докази  не  може да  се  утврди дека  го  сторил
кривичното дело наведено по точка 2, од причини што предметите и денес се наоѓаат
во  музејот,  истите  биле  во  музејот  во  2013  година  и  дел  од  златните  предмети,  а
посебно што ниту еден предмет не е најден кај Часлав Кузмановиќ во оригинал, како
што тврди обвинението.

Сега  ќе  се  осврнам  на  завршниот  збор  на  застапникот  на  обвинението  кој  има
невообичаена  форма,  сигурно  со  претензија  да  личи  на  теркови  од  Европското
законодавство, заборавајќи дека основна и примарна цел на кривичната постапка е да
ја утврди вистината, а обвинението со еднакво внимание да ги цени како доказите кои
одат во корист на обвинението, така и на оние кои одат во корист на одбраната што
овде не е случај. Во неговата изработка обилно се користени придобивките на новата
технологија, па се препишани предложените и изведени докази, веројатно за да остави
впечаток на судот со неговата импозантност, но ако го погледнете убаво ќе видите дека
покрај  ова што го наведов истиот заликува на сликовница,  исто така препишана од
одбраната, во која се наведени слики од Реверсот и од Збирката од Исар Марвинци.
Правејќи  анализа  на  изведените  докази,  доколку застапникот  на  обвинението  беше
матурант,  обработувачите  на  темата  ќе  му кажеа  дека  ја  промашил  истата  и  не  ја
разбрал темата на матурскиот труд. Застапникот на обвинението не го разбрал член 17,
од  Правилникот  за  заштита  на  културно  движно  наследство  кој  се  однесува  за
отклучување и влегување во депоата, за земање и ракување со музејски предмети, кое
треба да биде извршено во присуство на кустосот задолжен за музејски предмети и
ракувачот на депото, изнесувањето на предметите од депото со претходно одобрување
на  раководителот  на  одделот.  За  секое  отклучување  и  влегување  во  депоата  и
просториите каде се чуваат музејските предмети, се води посебна книга. Значи никаде
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не постои забрана за влегување во депоата на вработените или за тоа да треба посебна
писмена дозвола и писмено овластување. Влегувањето на надворешните соработници
за работа во музејот, а со тоа и влегувањето во депо сали е предвидено во чл.24 од
Правилникот. 

Исто  така  сака  да  се  наведе  една  хаотична  состојба,  која  само  сведокот  Софка
Кушовска Сафитли сакаше да ја потенцира, во правец на своја одбрана, а произлезе
дека истата само таа ја создала, со самоволно давање на клучот.

Што се однесува до исказот на обвинетата Софка Кушевска, така добро приготвен од
страна на обвинението на 02.02.2015 година, со кој обвинението сакаше да се прикаже
состојба  дека  археолози  влегувале  во  депоата  без  ракувач  на  депото,која  наведе
влегувања кога таа не била присутна ( о како ли само се сети за 2012 година кога не
била на работа) кога влегувањата кои се наведени, се однесуваат на земање на алат и на
детектори,  за  земање на фолија,  каде што никаде во членот 17 нема забрана.  Само
ракувањето со збирките и предметите требало да оди согласно одредбите од овој член,
а ваквите влегувања само да се запишат во депоината книга. При тоа, предметите кои
се сликани на 16.10.2013 исчезнале до 01.11.2013 година, а од камерите може да се
види кој влегувал во депоата во тој период

Што се однесува до исказите  на сведоците Марија Атанасовска,  Перо Арџанлиев и
Злата Блажевска, се неточно интерпретирани што не служи на честа на еден обвинител,
и истите сака да ги искористи во корист на своите тврдења.

  Ново предложените сведоци, од дополнението на доказната постапка, сами наведоа
дека состојбата во музејот и начинот на работа и водење на книгите е ист од 1985
година,  а  дека  оваа  состојба  му  била  позната  и  на  Министерството  за  култура  и
Управата за заштита на културно наследство. Исто така застапникот на обвинението
ценејќи  дека  се  работело  спротивно  на  Законот  за  Музеј  не  трави  разлика  помеѓу
музејски копии и комерцијални копии, бидејќи во Музејот на Македонија до денес се
направени 2 или 3 копии и тие се прават до 2 или 3 примероци и не би биле предмет на
анализа.

 Се прави обид  да  се  експлоатира  исказот  на  Горан Санев,  за  чиј  исказ  даден  ан
Записник од 24.09.204 година, веќе може да утврдите од самиот записник дека имав
приговор  кој  укажуваше  дека  на  овој  сведок  е  извршен  очигледен  притисок  пред
доаѓање  во  судот,  но  кој  имаше  доблест  да  каже  дека  сам  инсистирал  на  Златко
Видевски и неговите  Златни предмети  да се предадат во трезор како на  посигурно
место и дека истото постои во депојната книга, а дека кутијата од Златните предмети
кога е извршена ревизија се наоѓала во депо трезор, што укажува дека Златко Видевски
овие Златни предмети ги сместил во депо трезор. И другиот дел од завршниот збор
обилува  со  препишани  наши  докази,  па  во  отсуство  на  свои  докази,  бидејќи  сите
докази предложени од обвинението беа во корист на Златко, па затоа се препишуваат
нашите докази. Па така писмениот доказ по однос на совесноста на Златко Видевски,
кој  кога  имал  потреба  да  допаѓа  за  викенд  барала  овластување  од  директорот  на
Музејот,  за  тоа била известена и службата за обезбедување на музејот обвинението
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најде мана дека имало мана, бидејќи на овластувањето немало печат, односно заверка,
а  се  работи  за  интерен  формулар  од музејот.  Па ова е  интерен  документ  и  врв  на
лицемерие кога се тврди дека со договор за дело требало посебно овластување, ако на
обвинителството му е познато дека и во неговата установа работата и работеле безброј
млади правници со  статус  на  волонтери  и лица вработени со договор за  дело,  кои
работат со предмети, работат на нивното проучување и не верувам дека имаат писмено
овластување за влегување во институцијата кога сите знаат кои се тие. Но не пречи да
не  се  изведе  ниту  еден  доказ,  каде  бил  третиот  клуч  од  депоата  и  дали  истиот  е
користен  и  да  се  согледа  неспорниот  факт  дека  до  исчезнување  на  предметите  не
довела несовесноста што книгите не биле добро водени, туку она што не е заведено во
книгите, а што од доказите требаше да се утврди.

Воедно, беа предложени и изведени докази на околност кој е задолжен за безбедноста
на музејот, а тоа е посебна фирма за обезбедување, беше предложен и изведен доказ
дека  во  музејот  постои  лице  одговорно  за  безбедност,  кое  воедно  има  увид  во
просториите каде што се наоѓаат безбедносните камери на музејот, што значи дека се
тоа лица кои одговараат за евентуални сторени кривични дела и кражби во музејот,
што произлегува и од законските и од подзаконските акти на оваа институција. Златко
Видевски немал овластување од безбедносен карактер, па затоа и немал одговорност за
оттуѓување  на  предмети  како  што  застапникот  на  обвинението  ги  нарече  кражба.
Напоменувам дека тука нема обвинение за кражба и нема доказ кои дејствија на златко
Видевски би ги поврзал со такво нешто.

Што се однесува до наводите за кривичното дело под точка 2, дека постојат повеќе
реверси  и  тоа  еден  предложен  од  обвинителството  и  еден  предложен  од
одбраната,сакам да укажам  дека ова не е точно дека и едниот и другиот реверс се
сочинети на ден 21.02.2012 дена и се апсолутно идентични, а тој ден е запишано и во
депојната  книга  дека  овие  предмети  се  вратени.  Она  што  го  тврди  обвинението  е
заверка  во  деловодната  книга  кое  не  го  врши  Златко  Видевски,  и  дали повеќе
примероци се заведени во деловодната книга на различни датуми, или има превид во
пишувањето на месецот на самиот печат. На Златко тоа не може да му се припише во
вина,  бидејќи  двата  реверси  се  апсолутно  идентични  и  напишани  на  исти  ден,  а
проверка во книгата за заверки не беше извшена.

Сето ова е  наведено  судот  да  се  поведе по крив пат,а  пред јавноста  да  се  создаде
впечаток на големо откритие, кое тоа не е.

Затоа  го  молам  судот,  да  не  подлегне  на  оваа  приказна,  која  сака  да  ја  протури
обвинението, а која не произлегува од изведените докази и да донесе одлука согласно
законот, за што и дал заклетва.
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