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ЗАВРШНИ ЗБОРОВИ од бранителот на обвинетиот Перо Јосифовски, адвокат 

Соња Петрушева 

ВОВЕД И РЕЗИМЕ ЗА ЦЕЛАТА КРИВИЧНА ПОСТАПКА 

Оваа кривична постапка започна како еден голем медиумски настан и шоу на надлежните 

институции, по нивна иницијатива и истата се води без притоа да се има во предвид 

реалната состојба. Без да се ценат доказите на одбраната во текот на постапката, преку 

магла на докази, обвинителството има за цел да создаде привид во медиумите и јавноста 

дека виновниците се најдени наспрти фактот наведен во Обвинителниот акт дека 

предметите се одземени од н.н сторители односно непознати лица. Текот на постапката 

како што наведов и во воведниот говор требаше да послужи како патоказ за пронаоѓање 

на тие н.н. сторители,  меѓутоа трудот на обвинителство таков резултат на покажа, бидејќи 

сторителите и во прецизираниот о.акт останаа непознати. 

Со ова судење и целиот тек на постапката започнувајќи од првиот ден на притворот 

неспорно е дека преку институциите на системот се врши интелектуална репресија над 

обвинетиот Перо Јосифовски и над останатите обвинети/кустови во оваа сала кои со 

својот труд работат и истрајност и пожртвуваност од 80 години па навака , постојано 

вработени во Музејот на МК придонесоа за збогатување на културното богатсво на РМ и 

формирање на музејска поставка денес изложена во Археолошкиот Музеј на МК, кои 

предметит преставуваат гордост на МК при изложбите, а ВОЕДНО истите се предмет на 

обвинение. Од ова произлегува контардикторноста на самиот Об.акт и неговото 

прецизирање и намерата да не се цени трудот на оние коишто придонеле за таква гордост.  

Во текот на целата кривична постапка, ниту еден од сведоците предложени од страна на 

Јавното обвинителство не го даде посакуваните одговори коишто сакаше да ги слушне 

обвинителството, порадишто истите тие сведоци беа предложени и како сведоци на страна 

на одбраната. Истовремено сведоците кои беа предложени од страна на одбраната 

согласно своите академски познавања за областа нумизматика дадоа јасно и прецизно 

видување на состојбите кои во секој случај останаа неценети од страна на 

обвинителството. Само ќе потенцирам дека станува збор за сведокот Академик Вера 

Битракова. Истовремено останаа непочитувани и стручните наоди доставени од страна на 

вештите лица ангажирани од страна на јавното обвинителстви, чиишто наоди и мислења 

со од делот на нивната стручност како лица вработени во нумизматичкот музеј на 

Народната Банка на Република Македонија, исто така останаа неценети и непочитувани 

при прецизирањето на Обвинителниот акт. 

 Самото обвинение и неговото прецизирање по својата содржина не ја даваат причинско 

последична и логична целина во дефинирањето на дејствието на извршување така што 

противправноста како конститутивен елемент на бититето на ова дело не произлегува од 

описот на дејствијата на извршување кои му се ставаат на товар на  об.Перо Јосифовски.  
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Кривичните дела кои му се ставаат на обвинетиот Перо Јосифовски не се кривични дела 

по својата содржина, бидејќи видно од описот на истите во о.акт, од нив не произлегува 

општествена опасност според дејствијата на извршување. Општествената опасност по 

самата своја содржина претставува посебен материјален елемент за постоење на одредено 

кривично дело, што во конкретниов случај не беше докажано од страна на 

Обвинителството дека постои. Притоа не се ценеше ниту од кривично правен аспект 

незначителната општествена опасност која претставува основа за исклучување кр.правна 

одговорност, што беше потврдено и од исказите на сведоците на испекциоскиот надзор 

при нивното сосолужување на расправа од ден 02.03.2015 година и доказот извештај за 

извршен инспекциски надзор изврешен во перидот од 11-20.11.13, заведен на ден 

21.11.2013 година од страна на Управата за заштита на културно наследство. Истите овие 

сведоци, како сведоци на обвинителството наведоа дека од забелешките наведени во 

инспекцискиот надзор истите преставуват ПРЕКРШОК, а не кривично дело. Од последно 

наведеното произлегува дека во Ообвинителниот акт и неговото прецизирање не е сфатена 

првенствено суштината на поимот на кривично дело. Поради тоа на сите овде присутни  

ќе треба да им ја појаснам разликата помеѓу материјаниот  формалниот поим на кривично 

дело. Материјалниот поим во себе ја инкорпорира општествената опасност опасност како 

посебен матријален елемент за постоење на кривично дело што во конкретниот случај го 

немаме, а формалниот преставува една обична дефиниција на кр.дела во законот, што во 

конкретниот случај го имаме како препишана обична одредба од законот.  

Поради сето горенаведено на Насловниот Суд му посочувам со особено внимание да 

пристапи кон оцена на сите докази подеднакво предложени од страна на сите учесници во 

постапката, со примена на начелото на контрадикторност, а според принципот на 

непристрасност, објективност,  еднаквост и еднаков третман на сите учесници во 

постапката и да не дозволи да се оправда неоткривањето на непознатите сторители.. 

РЕШАВАЧКИ ФАКТИ КОИ ЈА ИСКЛУЧУВААТ КРИВИЧНО ПРАВНАТА 

ОДГОВОРНОСТ 

I. 

Наводите на Јавното обвинителство дадени во обвинителен акт и неговото прецизирање, 

како и завршните зборови дадени на гавната расправа од 06.03.2015 година не се точни, од 

причина што истите се паушални, произволни, контрадикторни, конфузни и претставуаат 

основно непознавање на процедурата во спроведување на проектите и јавните повици на 

Владата на Република Македонија. 

При анализата од страна на Јавното обвинителство наведени во завршните зборови на 

рочиштето за главната расправа од дата 06.03.2015 година, произволно се донесуваат 

определени заклучоци со цел да се наметне определена класификација, без притоа да се 
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води сметка дека изработката на калап не преставува лиење и доработка на музејска 

копија, бидејќи станува збор за две различни процедури.  

Поради горенаведеното, на почитуваниот суд и сите присутни во оваа сала ќе ја објасниме 

процедурата за тоа кога се распишува јавен повик, како и разликата помеѓу калап, 

комерцијална копија на музејски предмет и музејска копија, а се со цел да му предочиме 

на судот дека обвинетиот Перо Јосифовски постапувал во согласност со позитивните 

прописи . 

I.1. 

Во поглед на процедурата за објава на јавен повик ќе се повикам на член 11 од Законот за 

јавни набавки Сл.весник бр.24 од 17.02.2012, каде точно е наведено: 

 “Овој закон не се применува на набавки чиј вкупен месечен износ не е поголем од 500 

евра во денарска противредност без данок на додадена вредност-ДДВ “  

Изработката на калап е од многу мала вредност и не подлежи на јавна набавка и истата не 

е врзана со изборот на субјектот кој ќе го врши лиењето и доработката на комерцијалните 

музејски предмети. 

Во конкретниов случај само лиењето и доработката на музејски копии подлежи на јавна 

набавка, а поради износот кој треба да биде испалтен и е опфатен со Законот за јавни 

набавки. 

 Обвинетиот Перо Јосифовски правилно постапил кога составил Реверс за 

позајмени предмети за изработка на калапи и прототип кој е заведен под број 03-453/2011 

од 20.06.2011. 

Наспроти наведеното, со цел да се создаде одредена забуна кај сите присутни во оваа 

судница, Јавниот обвинител во завршниот збор на главната расправа од 06.03.2015 година,  

намерно не посочува за каков Реверс на позајмени предмети станува збор, со што ги 

замаглува фактите и вистината, а како е тоа презентирано вообразложението на завршниот 

збор во записникот од 06.03.15 даден на страна 18 и 19, точка 12”. 

Почитуван Суде, Обвинетиот Перо Јосифовски, видно од списите на предметот, правилно 

постапувал, составил Реверс за позајмени предмети за изработка на калап и прототип, која 

процедура е од мала вредност и не подлежи на јавна набавка, а соглано горецитираниот 

член. Меѓутоа правилно распишал процедура која подлежи на јавни набавки која се 

однесува на лиење и изработка0 на комерцијани копии на музејски предмети. 

Поради тоа ни се наметна потреба да објасниме и дефинираме што преставува комерцијна 

копија на музејски предмет, а што преставува музејска копија :  
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Комерцијална копија на музејски предмет е ново направен предмет кој визуелно 

одговара на музејскиот предмет, меѓутоа во различен размер и служи за продажба 

или друг начин на економско / комерцијално искористување, поради што на секоја 

комерцијална копија се става ознака само “копија” со период и локалитет од кој 

потекнува. Начинот како ќе се изработува Комерцијална копија на музејски предмет го 

одредува музејот, притоа треба да се има во предвид дека за да може да се леат 

Комерцијална копија на музејски предмет , претходно треба да се изработи калап и 

прототип со кој ќе се потврдат поинаквите димензии од оригиналот. Така да правењето на 

калап  во конкретниот случај, ја исклучува кривично правната одговорност на обвинетиот 

на начин како тоа го опшил обвинителот, а се со намера да ја оправда кражбата од 

непознати сторители. Комерцијалната копија на музејски предмет служи за продажба, во 

музејските сувенирници отворени по барање на Владата и Мин.за култура. 

Музејската копија пак е ново направен предмет кој визуелно максимално одговара на 

карактеристиките на музејскиот предмет.  Музејската копија се изготвува заради 

презентација на музејскиот предмет кога тоа е потребно од безбедносни причини кога не 

постојат услови за чување на муз.предмет во изложбена поставка, постои потреба за 

излагање на муз.предмет надвор од музејот и сл.  

Комерцијлната копија на музејскиот предмет може да се изготви во многу примероци, 

додека музејската копија во најмногу 5. Кај Комерцијлната копија на муз.предмет се става 

назнака “копија” , додека кај муз.копија се става назнака” муз.копија”.  

Поради сето горе наведено, завршните зборови на Јавното Обвинителство конфузно го 

опишуваат делото кое му се става на обвинетиот без притоа да направи јасна и разумна 

дистинкција за работите кои што обвинетиот Перо Јосифовски ги извршувал согласно 

барањата, документацијата на Владата и Мин за култура и законските прописи за јавни 

набавки. 

  

I.2. 

Кој може да изработува калапи за музејски копии и калапи за комерцијални копии на 

музејски предмети?  

Не секој може да изработува калапи за музејски копии и калапи за комерцијални копии на 

музејски предмети, туку само лица коишто со своето знаење и искуство во одредена 

дисциплина, можат релевантно да одговорат на барањата на музејот, како што и во 

конкретниот случај е постапено. Калапот потоа треба да биде основа за лиење на 

предметите кои треба да бидат изработени во метал. Тој калап треба да биде прецизен и не 

секој може да го изработи.   
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Неспорно е дека Музејот на Македонија до Часлав Кузмановиќ испратил согласно Законот 

за јавни набавки и процедурата барање за изработка на калапи и прототипови на 

комерцијални музејски копии бр.03-453/2 од 20.06.2011 година, со прилог фотографија од 

предметите. Наведото барање e согласно покана бр. 03-252/2 од 18.04.2011 година за 

прибирање на понуди без обjавување на јавен оглас, каде во делот технички 

спецификации, во точка 13 јасно е дефинирано “ и други потреби кои ќе се јават во текот 

на годината “  

Обвинетиот Часлав Кузмановиќ, доставил понуда согласно техничкоте спецификации, а 

НУ Музеј на Македонија Доставил Барање за изработка на калапи согласно потребите 

наведени во точка 13 од делот на технички спецификации. Поради тоа не се точни 

наводите на обвинителството, со кои што манипулира во својот завршен говор и тоа по 

дата , по настан и по опис., а се со цел да го збуни обвинетиот и присутните во Судската 

сала. Во оваа смисла обвинителството видно од страна 22 од записникот од 06.03.15 

манипулира со дати 16.03.2011 каде што датата на која се повикува не кореспондира со 

доказот кој самиот го доставува 03-252/2 од 18.04.2011. Кога ќе се анализираат сите 

дополнителни докази кои ги доставуло Јав.обвинителство се создава престава дека 

нецелосно ја прочитале содржината на доказите кои ги предложиле.. Почитуван Суде 

обвинетиот. 

П.Ј. постапувал согласно Законот и спровел постапка за прибирање на понуду без јавен 

оглас , доставил барање бр. 03-453/2 од 20.06.2011 година, со прилог фотографии за 

изработка на калап и прототип , а согласно техничката спецификација од точка 13 и 

“други потреби кои ќе се јават во текот на годината”. Оваа процедура третообвинетиот 

Перо Јосифовски јасно ја опишува на страна 19 од Записникот за главна расправа од дата 

09.02.2015. 

 

Потоа спровел постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас од 

бр.2/2011 од месец јули 2011 кадешто предмет на договорот за јавна набавка согласно 

точка 2 е комерцијални копии на музејски копии од метал, позлата, сребро, бронза и 

олово, а согласно член 11 од Законот за јавни набавки Сл.весник бр.24 од 17.02.2012 –

бидејќи вкупен месечен износ  се сметал дека е поголем од 500 евра во денарска 

противредност без данок на додадена вредност-ДДВ  кој треба да му биде исплатен на 

економскиот оператор.  

Му посочуван на Судот да има во предвид дека лиењето на предметите е втора фаза во 

процедурата која следи по претходно изработените калапи од музејот или од лицата кои се 

квалификувани за изработка на истите, што е усогласено согласно процедурата која ја 

опишал третообвинетиот на страна 19 опишана во Записникот за главна расправа од дата 

09.02.2015.  
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Поради сето горенаведено, не се точни наводите на Обвинителството и не ја докажуваат 

ниту намерата ниту умислата, на начин како тоа сакаат да го наметнат, а како е наведено 

на страна 21 последниот пасос со продолжение на истиот на страна 22 од завршниот говор 

на ОЈО од 06.03.15 година.  

Доказниот материјал на кој се повикува Јавниот обвинител, поврзан со тендерската 

документација, не преставува основа за кривично правната кфалификација за обвинетиот 

Перо Јосифовски. Од друга страна доказите кои што ги приложува Обвинителството како 

основа за квалификациите кои им се ставаат на товар на обвинетиот Перо Јосифовски, 

поврзани со останатите обвинети во точка 2 од завршниот говор од 06.03.2015 

недвосмислено укажуваат на основните непознавања на материјата од областа на работата 

на музеите.  

Доказите наведени од страна на обвинителството на кои се повикува и тоа, сите  Реверси 

за позајмени предмети наведени на стр 19 од записникот од 06.03.15 година се конфузни 

без назнака во описот на што се однесуваат, а од друга страна од точка 19 стр.19 каде што 

не прави разлика помеѓу изработени музејски копии и договор со кој се изработуваат 

комерцијални копии за музејски предмети.  

Видно од доказите кои ги наведува Обвинителството на страна 19 од Завршниот говор 

предметите кои биле давани со реверс за изработка на комерцијани копии за музејски 

предмети истите се изработени за сите посочени реверси во текот на месец јануари 2012 

година и доставени на законит начин до Музејот на Македонија. Истите се дел од 

проектот “ Подарок од Македонија“. 

 

I.3 

Во однос на дилемата која ја наметнува обвинителството за враѓање на предметите, му 

посочуваме на насловниот суд дека обвинетиот Перо Јосифовски ги вратил сите предмети 

во депото на НУ Музеј на Македонија на дата  21.02.2012 година , а видно од реверс за 

вртени предмети 03 -249/1 според список и слики. 

Од увидот во списите на предметот неспорно е дека предметите се вратени од Перо 

Јосифовски на надлежниот кустос Златко Видевски и истото тоа е забележано со ракопис 

на второобвинетата Софка Кушовска  влез 12:50, излез 12:55 , каде што јасно е посочено 

дека првообвинетиот како надлежен кустос ги враќа предметите на ракувачот на депо 

Софка Кушовска. Согласно увидот во депојната книга, истата почнала да функционира за 

потребите на редовното работење за евиденција на влезот и излезот во депото на ден 

19.07.2011 година, што значи дека третообвинетиот Перо Јосифовски воспоставил систем 

на работа како тоа го бараат професионалните стандарди и можности од соодветната 

област. Наспроти ова претходниот директор Мери Аницин такви стандарди не постави и 

влезот и излезот се евидентирале во тетратка која што лично била воведена и водена од 
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страна на ракувачот на депо, второобвинетата Софка Кушовска. Третообвинетиот Перо 

Јосифовски одкако бил именуван за директор, по многу кратко време вовел 

професионална книга согласно Законот. Од увидот извршен во депојната книга од страна 

на Одбраната на обвинетиот констатирани се влезови и излези на ракувачот на депо 

Софка Кушовска, без присуство на на надлежниот кустос и тоа во периоди од како 

предметите кои му се ставаат на товар на Обвинетиот Перо Јосифовски кои се претходно 

уредно вратени. Поради тоа нејасно се псотавува прашањето каде е одговорноста на 

ракувачот на депо во конкретниот случај како и на службата за безбедност која 

единстевно имала пристап до постојаниот мониторинг на безбедносните камери и 

постојано доставувала уредни извештаи од мониторингиот на камерите до 

третообвинетиот како тогашен директор.  Како доказ за горенаведеното е увид во 

депојната книга од датум 14.04.2012, 13.06.12; 04.06.12; 25.06.12; 19.06.12; 05.07.12; 

16.07.12; 17.07.12; 23.07.12; 30.10.12; 31.12.2012 ; 11.04.2013  година и во безбедносоните 

камери .  

 

Поради сето горенаведено не постои основ за кривично правна одговорност на 

третообвинетиот Перо Јосифвски за делото кое му се става на товар бидејќи е непорно 

дека предметите се вратени, биле во депото и дека не постои причинско последнична 

врска помеѓу настаните на начин како тоа го опишува обвинителството. Во прилог на овој 

завршен говор како и во исказот на третообвинетиот П.Ј доставуваме на увид фотографија 

од изложба на високи фукционери на Владата од 2012 година  каде што предметите се 

наоѓаат во самиот изложбен простор.  

 

Предметите кои му се ставаат на товар на трето-обвинетиот Перо Јосифовски биле 

вратени и биле во НУ Музеј на Македонија, при извршената проверка на истите на ден 

22.03.2013 година од страна на првообвинетиот Златко Видевски како дел од неговата 

збирка. 

Во врска со последно наведеното, неспорно е дека првообвинетиот  кустос Златко 

Видевски лично извршил ревизија на сите кутии со златни предмети и констатирал ,,се е 

во ред согласно нивната содржина,,. Првообвинетиот го потврдува ова во својот исказ 

даден на ден 30.01.2015 година, согласно наведено на страна 6 (последното прашање) од 

Записникот за главна расправа и на страна 7 (првото прашање) каде децидно одговара 

,,сето е нотирано во депојна книгаво присуство на прво обвинеттиот и второбвинетата 

како ракувач на депо,,.Во својот исказ, првообвинетиот потврдува дека предметите кои 

нејасно му се ставаат на товар од точка 2 од прецизиреаното обвинение, биле предмет на 

изработка на каталошки единици.  

 

Одбраната на третообвинетиот Перо Јоисифовски му посочува на насловниот суд дека 

каталошките единици кои биле изработувани за проектот Исар Марвинци поради 

обемноста биле во тек на обработка кои одбраната на првообвинетиот доставила со доказ 

ЦД со обработка на каталошки единици. Ова ЦД беше предмет на доказна постапка и сите 

го гледавме, а притоа ги гледвме и предметите во својата ревизија на каталошки единици 

кои му се ставаат на товар на третообвинетиот и останатите обвинети во овој дел од 

обвинението им се ставаат на терет.  
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Но обвинителството поради недостаток на докази, ги користи каталошките единици 

предложени како доказ од одбраната со цел да се создаде слика на привид на работите, без 

притоа да ја цени општествената опасност која се уште му е непозната.  

Како доказ дека предметите биле во НУ Музеј на Македонија Одбраната на обвинетиот 

Перо Јосифовски на насловниот суд на записникот на главна расправа од 09.02.1015,му 

достави на увид доказ за присуството на високи владини функционери на изложбата 

организирана во месец Септември 2012. Истиот тој доказ уште еднаш го посочува 

одбраната на трето-обвинетиот Перо Јосифовски.  

Понатаму, истите предмети кои ги гледаме на сликата од изложбата во Септември 2012, 

биле предмет на снимање и на ден 16.10.13 година. Овие предмети на денот на снимањето 

се наоѓале во работната просторија тн. Депо сали, истите биле земани од кустосот Перо 

Арџанлиев, а видно од депојна книга на која се потпишала и второобвинетата Софка 

Кушовска.  
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 Во однос на извршениот инспекциски надзор на кој се повикува обвинителство во својот 

завршен говор од 06.03.15 година, потврдува дека станува збор за прекршок, а не за 

кривично дело, а согласно исказот на сведокот Сабина Синан која што наведува дека во 

делот на водењето на книгите и евиденција, ,,покрената е прекршочна постапка меѓутоа 

тоа незначи дека предметите дека не се тука,,.  
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Напротив ПРЕДМЕТИТЕ БИЛЕ уредно вратени согласно книгите за влез и излез од 

страна на третообвинетиот на првообвинетиот, а потоа од страна на првообвинетиот на 

второобвинетата. За евентуалните пропусти во водењето на евиденцијата, сведокот наведе 

дека тоа е прекршок, а не кривично дело. Му посочуваме на насловниот суд дека 

Записникот од распитот на сведокот Сабина Синан се уште не ни е доставен, ниту пак од 

сведокот Марија. 

II. 

Не се точни наводите во однос на делото кое му се става на товар на третообвинетиот, а 

како е наведено на страна 31, во делот фактичка состојба т.3. во Записникот за главна 

расправа со завршен збор на обвинителството од дата 06.03.2015. 

Во својот опис обвинителството како основ на делото во конкретниот случај му се става 

злоупотреба на службена положба, став 3. Притоа  самиот закон на кој се повикува 

составувачот на об.акт не земал во предвид дека согласно член 172 од Законот за заштита 

на кул.наследство , членот 92 на кој се повикува од составениот обвинителен акт 

преставува само дисциплинска одговорност и претставува ПРЕКРШОК, а не кривично 

дело.  

Откупот на монетите е вршен согласно строго спроведена процедура. Третообвинетиот не 

е виновен за делото кое му се става на товар, бидејќи работел согласно Законот за музеи, 

Законот за заштита на културно наследство. Обвинителството воопшто нема земно во 

предвид дека овие статери и монети кои се откупени се строго предвидени во програмата 

на Министерството за култура за секоја година поединечно. Само заради потсетување, на 

насловниот суд во прилог на овој завршен говор на одбрааната на третообвинетиот Перо 

Јосифовски доставуваме Годишни програми на Министерството  кои претставувале 

законска основа за работа на НУ Музеј на Македонија.  

Во Годишната програма на Министерството за култура за работа во 2009 година, 

можеме лесно да видиме дека предвидено е ,,збогатување и пополнување на збирка со 

откуп на пајонски монети,,. 

Во Годишната програма на Министерството за култура за работа во 2010 година, е 

предвидено ,, збогатување и пополнување на Античка збирка со откуп на ретки 

македонски пари,,. 

Во Годишната програма на Министерството за Култура за работа во 2012 година, 

предвидено е ,, збогатување и пополнување на античката збирка со 8 златни монети-

статери на Александар III и Филип II,,. 
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Во последниот случај согласно Извештајот на НУ Музеј на Македонија, сите 8 златни 

статери не се откупени поради не обезбедени финансиски средства, туку се откупени само 

5 златни статери за 700.000МКД.  

Во сите доставени Извештаи за работа на НУ МУзеј на Македонија, за секоја година 

поединечно до Министерството за Култура, немало никакви забелешки, ниту од 

процедурален, ниту од финансиски аспект.  

Обвинителството, во делот на доказите кои ги доставува самото потврдува дека на страна 

33 од Записникот за главна расправа од дата 06.03.2015, дека музејските предмети можат 

да се прибавуваат и преку откуп. Со негирањето на Законските одредби, обвинитеството 

во конкретниот случај и негира сите Закони од областа на културата, според кои работи 

Министерството за Култура и сите институции од областа на културата кои се под негов 

надзор. Обвинителството со самите свои трвдења се негира самото себеси, бидејќи 

потврдува како е наведено на страна 33 и 34 од Записникот за главна расправа дека 

Музејот ги вршел откупите согласно Законот за Музеи и Статутот на НУ Музеј на 

Македонија. 

Од содржината на изведените докази во текот на постапката неспорно е дека Откупот на 

музејскиот материјал е вршен согласно претходно воспоставена процедура и тоа: 

-Годишна програма за работа на НУ Музеј на Македопнија предложена од Управниот 

одбор на НУ Музеј на Македонија до Министерството за култура. 

- Годишна програма на Министерството за култура каде точно е опишано видот на 

проектите кои се одобруваат од предложената годишна програма и кои се објавуваат на 

транспарентен начин на  официјалната страна на Министерството за Култура. 

-Обезбедени финансиски средства од Министерството за Култура, за финансирање на 

проекти од буџетски средства кои се водат на сметка 603 при НУ Музеј на Македонија,. 

-Предлог од раководителот за постапување по проектите за откуп. 

-Мислење на комисија за откуп. 

-Реализирање на откуп. 

-Исплата на средства. 

Обвинителството во своите наводи тврди дека обвинетите сториле штета на буџетот на 

РМ во износ од 1.319.122,ооМКД, а соглано завршниот збор од записникот за главна 

расправа од дата 06.03.2015, страна 31. 
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Неосновани се наводите на обвинителството бидејќи средствата за наведеното ги има 

обезбедено Министерството за култура, согласно Годишната програма на Министерството 

за култура.  

Обвинителтвото во завршните зборови кои ги образлага на дата 06.03.2015, е самото 

контрадикторно, Така на пример од една страна вели дека сите обвинети ја злоупотребиле 

службената положба во овој дел, а од друга страна наведува видно од страна 38 и 39 од 

записникот за главна расправа дека уредно се постапувало според процедурите, за на крај 

да констатира кај откупот на златните статери дека на четвртообвинетиот му се исплатени 

помалку средства, односно 676.997,оо. 

Петте златните статери кои се предмет на обвинување во овој дел, се гордоста на 

Република Македонија и се изложени во новата поставка на Археолошкиот Музеј. 

Обвинетиот Перо Јосифовски како кустос-нумизматичар постапувал согласно 

позитивните прописи од областа на Културата и годишните програми за работа на 

Министерството за Култура, а доказ за тоа се изложбените поставки на овие златни 

статери во Република Македонија. Па се поставува прашањето за каква штета говори 

Јавното обвинителство. 

Почитуван судија, обвинетиот Перо Јосифовски делото кое му се става на товар не го 

сторил, бидејќи не ги содржи елементите на кривично дело во својата содржина. 

III. 

Пред да завршам со денешниот завршен говор би сакала да дадам одредени детали за 

личноста на третообвинетиот Перо Јосифовски. 

Обвинетиот Перо Јосифовски е вработен во музејот од 1992 година. Во 1999 година 

добива Решение за прераспределба на работно место во кустос – нумизматичар. Во својата 

професионална кариера до критичниот ден кога е приведен од страна на Министерството 

за Внатрешни работи, имал само успеси, кои претставуваат дел од гордосата на Република 

Македонија јавно презентирани во Археолошкиот Музеј. Автор е на повеќе 

Нумизматички трудови за Народната банка на РМ, Охридска Банка и друго, кои книги со 

гордост Република Македонија ги претставувала како сопствена промоција во САД. 

Обвинетиот Перо Јосифовски во целост ги почитувал позитивните прописи кои се 

однесуваат за работерњето од областа на културата и музеите. Во периодот на месец Март 

2011, кога бил именуван за директор  на НУ Музеј на Македонија, со големо залагање 

спровел повеѓе проекти, кои денеска ги продолжило да ги работи Археолошкиот Музеј, а 

се мисли на проектот Ископините на Исар Марвинци и изработка на комерцијални копии 

за музејски предмети. 
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Обвинетиот Перо Јосифовски во месец Декемви 2012 година, доставил писмено барање до 

Министерот за Култура да го разреши од должноста директор, но министерката во месец 

Јануари го разрешила и истиот ден го именувала како ВД Директор, а се со цел до 

именување на нов директор. Иако постапката за избор била спроведена, сепак 

именувањето било извршено шест месеци подоцна. Обвинетиот Перо Јосифовски, 

секогаш имал разбирање за надлежните и нивните потреби, па така се согласил и на овој 

предлог за ВД Директор до изборот на нов директор, предложен од страмна на 

Министерството. Сето горенаведено е составен дел на доказите кои се прилог кон 

кривичниот предмет. 

Обвинетиот Перо Јосифовски, ја претставувал Република Македонија надвор од 

границите на Република Македонија, во областа на Културата. Организирал изложби 

согласно програмата за работа во годините во кои бил директор и истите тие 

претставувале гордост за Република Македонија. 

Обвинетиот Перо Јосифовски во времето кога ја извршувал својата функција као 

директор, водел сметка за излезот на секој предмет од НУ Музеј на Македонија, и истиот 

согласно процедурите само со негов потпис можел да излезе од било кој музеј. Ова го 

наведувам бидејќи и останатите музеи низ Републиката, за излезот на предмети морале да 

бараат согласност опд Директорот.  

Обвинетиот Перо Јсифовски, предметите кои претходно излегле од музејот ги враќал на 

надлежниот кустос по истата процедура и наведеното се регистрирало и во деловодна и во 

депојна книга. 

Обвинетиот Перо Јосифовски, е чесен граѓанин, досега никогаш се нема огрешено, па 

дури ни со сообраќаен прекршок. 

Почитуван суде, пред Вас стои обвинет кој работел согласно позитивните законски 

прописи и подзаконски акти од областа на културата и е невин. 

IV. 

На крајот пред да го дадам Предлогот до овој суд, би сакала да посочам нешто и за 

работата на органите кои се надлежни да вршат надзор над работата на НУ Музеј на 

Македонија. 

Видно од списитре на предметот како неспорно се јавува дека Инспекциски надзор во 

период 2008-11,2013, не е извршен од страна на Управата за заштита на културна 

наследтво и од страна на Инспекциските служби на Министерството за култура.  

Индикативно е дека во периодот од пет години, ниту еднаш не е влезено во годишната 

програма на Инспекциската служба при Министерството за култура, контрола на 

работењето на НУ Музеј на Македонија, а исто така нема ниту програма за Контрола од 
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областа на заштита на заштита на културното наследтво од Управата за Заштита на 

културно наследство. 

Индикативно е што Министерството за Култура не ги почитувало Законските одредби од 

член 104 и член 105 од Законот за заштита на културата, па после воведниот говор на 

одбраната на обвинетиот Перо Јосифовски кои ги посочи како суштински во делот на 

заштита на културното наслердтсво, предложи имени на Законот за заштита на културно 

наследство. 

Нема спроведено Државна Ревизија за трошењето на буџетски средства од Државната 

Ревизија на РМ, од 2008. Истото не е предвидено ниту во годишните програми се до 2014. 

Согласно програмата за работа на Државниот завод за ревизија објавена на сајтот за 2014 

година, истата како годишен план го става вршењето на редовна контрола но за 2014 

година. Сите изминати години согласно официјалните податоци од http./www.dzr.gov.mk, 

никаде нестои како план за редовна годишна контрола на трошење на буџетаски средстбва 

се до 2014 година. 

Индикативно се јавува координирано дејствување на сите субјекти погоре наведени во ист 

правец, а тоа е не планирани годишни редовни контроли. 

Владата на Република Македонија од друга страна сакајѓи да ги избегне одговорностите за 

своето непостапување, на 30 Декември 2014 година изврши измени и дополнувања на 

Законот за заштита на културно наследство.  

Во Законот за заштита на културно наследство член 103 став 3 на кој посочи одбраната во 

Воведниот говор јасно наведе,, Владата на РМ е должна да донесе Национален Акционен 

План за превенција од криминалитет против културно наследство, по предлог на 

Националниот совет за културно наследство,,. Согласно листата на дополнение на докази 

кои ги достави одбраната на третообвинетиот, такви национални планови Владата нема 

донесено 

На крајот ќе го дадам мојот предлог како Бранител на третообвинетиот Перо Јосифовски: 

Третообвинетиот предлагам да биде донесена ослободителна пресуда и прогласен за 

невин за кривичното дело од член 266-а од Кривичниот законик, затоашто не го сторил 

делото и истото не ги содржи обележјата на кривично дело согласно законот и не 

претставува општествена опасност. 

Во конкретниот случај не може да стане збор за културното наследство од особено 

значење во државна сосптвеност, бидејќи културно наследство  се прогласува како 

Културно наслество со акт на Владата на РМ, а согласно законот за култура. Според тоа  

доколку таков акт постои, тогаш определо добро недвижно или движно може да 

претставува културно наследство, со точен опис на степенот на заштита. Во конкретниот 
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случај тоа го немаме. Предметите кои му се ставаат на товар на обвинетиот ги одземале 

непознати сторители, а како наведува обвинителот во завршниот говор од 06.03.2015, со 

точен опис во став 2 од точка 1 од завршниот говор. 

Третообвинетиот предлагам да биде донесена ослободителна пресуда за кривичното дело 

Злоупотреба на службено овластување од член 353 ст. 4, вв.ст.3 и ст. 1 од КЗ, бидејќи 

делото кое му се става на товар не е кривично дело и не претставува општеставена 

опасност. Согласно член 172 од Законот за заштита на културно наследство, а во врска со 

член 92 од истоимениот Закон станува збор само за дисциплински прекршок, а не за 

кривично дело. Од друга страна за делото за предметите кои му се ставаат на товар, се 

опфатени со програмата за работа на Министерството за култура. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКУПИ 

1.Извештај за работата на НУ Музеј на Македонија од 2009 година со прилог Финансиски 

извештај (Откуп на Музејски предмети на 10 примерока на пајонски пари ( на 9 сребрени 

и 1 уникатна бронзена монета) 
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Годишна програма на министерството за култура за оставрување на национален интерес 

во културата во 2009 година – Откуп на монети збогатување и пополнување на збирката 

со пајноски пари 
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2010  

Програма за работа на Музејот во 2010 година 

Годишна програма за остварување на национален интерес во културата за 2010 година на 

Министерството за култура 

Извештај за работата на НУ Музеј на Македонија од 2010 година 
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2012 година 

Програма за работа на Музејот во 2012 година 

Годишна програма за остварување на национален интерес во културата за 2012 година на 

Министерството за култура 

Извештај за работата на НУ Музеј на Македонија од 2012 година 
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