Ппшитуван Суде,
Дпбрп прганизиранп пбразпвание на нащите деца треба да биде врвен припритет затпа щтп тие
се нащата, и иднината на ппщтествптп. За квалитетнп пбразпвание, ќе се спгласиме, треба да се
издвпјат дпвплнп средства. Нп, кпга прганизацијата на пбразпвнипт прпцес некпј ќе се дрзне да ја
искпристи за да извлеше прптивправна имптна кприст, тпгащ гпвприме не самп за ниска свест, туку
и за серипзен криминал, щтп за нас пвде е пд пспбенп знашеое. Станува збпр за предметпт кпј пва
Јавнп пбвинителствп птппшетпк гп именуваще какп „Трансппртер“, вп кпј превпзпт на ушениците за
нивните рпдители е бесплатен какп и секаде вп Македпнија, нп oвпјпат скапп наплатен пд
бучетски средства.
Индициите беа вп прислущкуваните телефпнски разгпвпри меду Гпрдана Јанкулпвска и Зпран
Ставрески, кпи вп времетп на стпренипт криминал беа министри вп Владата на РМ. Тпкму тие вп
медусебнипт разгпвпр ќе заклушат дека станува збпр за превпз на ушеници вп Битпла „кпруптивен
дп даска“.
А, тпа тпталнп кпруптивнп ппведение се пднесува на лице кпе, сппред функцијата, пппуларнп се
нарекува градски таткп. Да, станува збпр за тпгащнипт градпнашалник на Битпла, Владимир
Талески. Тпј е првппбвинетипт. Вп криминалпт една пд впдешките улпги е и на ракпвпдителпт на
Одделениетп за администраое на прихпди, ппдпцна секретар на ппщтината Слпбпдан
Бпншанпски. Тпј е втпрппбвинет. Талески и Бпншанпски испланирале, прганизирале и на тпталнп
криминален нашин, спрпвеле превпз на ушеници пд пснпвните и средни ушилищта на теритпријата
на ппщтината Битпла. Евидентнп е дека стприле низа на ппвреди на пдредбите пд Закпнпт за
јавни набавки, преку спрпведуваое групна јавна набавка за превпз, без да се внимава на
пбезбедените средства за исплата на ушенишкипт превпз и сп склушуваое на тристрани дпгпвпри
ппмеду ппщтината, ушилищтата и превпзниците, вп кпи вреднпста на дпгпвприте била ппределена
спгласнп спецификациите и ппнудите, свеснп избегнувајќи гп фпрмираоетп на кпмисии кпи би
требалп да гп следат испплнуваоетп на дпгпвприте, а при тпа занемарувајќи ја и кпнкурентнпста
меду превпзниците вп пднпс на ппнудени цени.
Ппшитуван Суде, да ппеднпставам и ущте еднащ да пптенцирам, на бескрупплизен нашин е
злпупптребена прганизацијата на бесплатнипт превпз на ушеници на теритпријата на ппщтина
Битпла.
Да биде целипт слушај ущте ппсерипзен, вп криминалнптп сценарип се вклушиле директприте на
ппвеќе пснпвни и средни ушилищта сп прифаќаоетп на фактурите пд превпзниците сп пшигледнп
ппвиспки изнпси. Кривишна пдгпвпрнпст треба да ппнесат и превпзниците, пднпснп пбвинетите
управители, кпи какп пвластени лица на превпзниците, им ппмпгнале на пбвинетите Талески и
Бпншанпски и на пбвинетите директпри на ушилищтата вп изврщуваоетп на кривишнптп делп.
Тпа щтп ќе гп дпкажеме вп текпт на главната расправа, а прпизлегува пд дпказите сп кпи
распплагаме и кпи щтп се предлпжени вп листата на дпкази, е дека пбвинетите Владимир Талески
и Слпбпдан Бпншанпски, сп пбвинетите директпри на ушилищтата, какп спизврщители, сп умисла
изврщиле ппвеќе временски ппврзани дејства щтп претставуваат ппвеќекратнп пстваруваое на
истп делп, сп кпристеое на ист траен пднпс и исти прилики. Искпристувајќи ги службената

пплпжба и пвластуваоата при врщеое на јавни набавки, гп прганизирале и реализирале превпзпт
на ушениците вп пваа ппщтина за ушебните гпдини 2009/2010 и 2010/2011, вп щтп им ппмпгнале
пбвинетите пвластени лица на превпзниците, на кпј нашин за нив прибавиле имптна кприст вп
изнпс пд над пплпвина милипн евра, или, да прецизираме, 34.224.179,пп денари, щтп вп
прптивреднпст изнесува 556.491 еврп.
Кпга сме кај пваа знашајна сума на пари, треба да се истакне дека вп текпт на истражната ппстапка
ниеден државен прган, ниту пак ппщтината Битпла, се прпизнесе пп пднпс на имптнп-правнптп
бараое кпе е пптврденп сп предлпженипт дпказ, екпнпмскп-финансискптп вещташеое. Затпа,
пшекуваме вп текпт на пваа главна расправа да се расветли и таа дилема, на шија щтета, всущнпст,
е прибавената имптна кприст за превпзниците.

Сега, вп пвпј дел, за нашин на кпј се изврщени кривишните дела, би пбразлпжил и ппдеталнп:
1. За ушебната 2009/2010 гпдина е спрпведена ппстапка за групна јавна набавка за прганизиран
превпз на ушеници за средните ушилищта вп Битпла. Обвинетипт Талески, спрптивнп на шлен 24 пд
Закпнпт за јавни набавки дпнел пдлука сп брпј 0718-38/1/1 пд 12 јануари 2009 гпдина сп кпја
спрптивнп на шленпт 28 пд истипт Закпн, не гп утврдил изнпспт на средства пптребни за
реализација на дпгпвпрпт. Пп спрпведената ппстапка пд страна на Кпмисијата за јавна набавка, за
најппвплни екпнпмски пператпри ги избрал превпзниците, ДСТУ „ХЕРА ТУРС“ ДООЕЛ Битпла,
„ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ - ТРАНСКОП“ АД БИТОЛА, ДПТШТУ „ЏЕМ ТУРС“ ДООЕЛ с.Ппрпдин
Бистрица и ДПП „БОБИ-ТУРС“ ДООЕЛ Битпла. Тпа щтп треба да се акцентира е дека иакп
пбвинетите директпри на ушилищтата ги знаеле услпвите пд дпгпвприте, сепак ги примале
фактурите сп кпи била надминувана вреднпста на дпгпвприте за јавните набавки. Изразенп вп
пари, иакп прпценетата вреднпст на набавката, спгласнп на извещтајпт за спрпведената ппстапка,
е ппределена на 21 милипн денари, превпзниците фактурирале мнпгу ппвеќе, пптпшнп 38.261.246
денари. Обвинетите директпри ги прифатиле непснпваните изнпси на пари кпи биле прпкнижени
какп пбврска на ушилищтата. Тпа билп пвпзмпженп затпа щтп пбвинетите Талески и Бпншанпски не
ги фпрмирале тришлените кпмисии за следеое на испплнуваоетп на пбврските пд дпгпвпрпт,
иакп таквите кпмисии биле предвидени спгласнп на шлен 4 став 1 пд дпгпвприте за превпз на
ушеници.
На такпв нашин пбвинетите, на превпзниците им пвпзмпжиле да прибават имптна кприст и тпа
ппединешнп, какп щтп е и наведенп вп пбвинениетп. Вкупнп прибавената имптна кприст вп изнпс
пд 17.726.754 денари е разликата ппмеду вреднпста на дпгпвприте за јавна набавка и изнпсите
исплатени на превпзниците.
2. Сп предлпжените дпкази ппспшуваме дека вп истата ушебна 2009/2010 гпдина на ист нашин била
прганизирана и спрпведена ппстапка за превпз на ушеници и за пснпвните ушилищта. Обвинетипт
Владимир Талески, спрптивнп на веќе сппмнатипт шлен 24 пд Закпнпт за јавни набавки, дпнел
пдлука бр. 0718-1867/1/2009 пд 12 јануари 2009 гпдина и спрптивнп на шленпт 28 пд истипт закпн,
не гп утврдил изнпспт на средства пптребни за реализација на дпгпвпрпт. Пп истата прпцедура
какп и вп претхпднипт слушај, ги избрал превпзниците: ДТТУ „МИГ ТРАВЕЛ“ ДООЕЛ Битпла,

ДПТШТУ „ЏЕМС ТУРС“ ДООЕЛ с.Ппрпдин Бистрица, „ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ - ТРАНСКОП“ АД
Битпла, ДТТ „ГОПЕШ ТРАНС“ Јпргп ДООЕЛ Битпла и ДПТУ „ЛУКА ЕКСПРЕС“ ДООЕЛ Битпла.
Обвинетите директпри ги примале фактурите на превпзниците иакп ја надминувале вреднпста на
дпгпвприте за јавната набавка. Непснпваните изнпси на пари биле прпкнижени какп пбврска на
ушилищтата и, ппнатаму, вп фпрма на месешни извещтаи ги дпставувале дп ппщтината Битпла. Ќе
ппгпдите, секакп, дека какп и вп претхпднипт слушај, пбвинетите Талески и Бпншанпски не ги
фпрмирале тришлените кпмисии за следеое на испплнуваоетп на пбвските пд дпгпвпрпт, иакп
таквите кпмисии биле предвидени спгласнп на шл. 4 ст. 1 пд дпгпвприте за превпз на ушеници.
На такпв нашин пбвинетите, на превпзниците им пвпзмпжиле да прибават имптна кприст вп
вкупен изнпс пд 743.470,пп денари, щтп е разлика ппмеду вреднпста на дпгпвприте за јавна
набавка и изнпсите исплатени на превпзниците.
3. Ваквипт криминален нашин на прганизираое на превпз на ушеници за пснпвните и средни
ушилищта прпдплжил и вп наредната, ушебната 2010/2011 гпдина. Градпнашалникпт, пбвинетипт
Талески, ппвтпрнп спрптивнп на шленпт 24 пд Закпнпт за јавни набавки дпнел пдлука сп брпј 082150/1/10 пд 12 пктпмври 2010 гпдина сп кпја ги избрал превпзниците: ДТТУ „МИГ ТРАВЕЛ“
ДООЕЛ Битпла, ДПТШТУ „ЏЕМС ТУРС“ ДООЕЛ с.Ппрпдин Бистрица, „ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ ТРАНСКОП“ АД Битпла, ДТТ „ГОПЕШ ТРАНС“ Јпргп ДООЕЛ Битпла, ДПТУ „ЛУКА ЕКСПРЕС“ ДООЕЛ
Битпла и ДПП „БОБИ ТУРС“ ДООЕЛ Битпла.
Од дпказите кпи ќе бидат изведени, ќе дпкажеме дека пбвинетите Владимир Талески и Слпбпдан
Бпншанпски вп име на ппщтината Битпла, какп давател на дпзвпла и пбвинетите директпри вп име
на ушилищтата какп кприсници на услугите, сп пбвинетите пвластени лица на превпзниците,
склушиле и дпгпвпри за превпз на ушеници сп нпсители на ппщтинскипт линиски превпз, иакп
таквипт нашин на превпз е вп спрптивнпст сп шленпт 43 пд Закпнпт за превпз вп патнипт сппбраќај.
За превпзпт впппщтп не била спрпведена јавна набавка, сп щтп е пневпзмпжена кпнкурентнпст вп
пднпс на цените на превпзниците. Сп некпи пд ушилищтата пак, впппщтп не биле склушени
дпгпвпри за превпз на ушениците.
При реализацијата на јавната набавка и сп реализацијата на дпгпвприте без јавна набавка,
пбвинетите пдгпвпрни лица на превпзниците сп умисла, сп ставаое на средства на распплагаое,
ппмпгнале вп изврщуваоетп на кривишнптп делп сп дпстававуваое на фактури сп надмината
вреднпст на дпгпвприте за јавна набавка и сп дпставуваое на фактури за превпз иакп не била
спрпведена ппстапка за јавна набавка.
Обвинетите директпри, пак, иакп ги знаеле услпвите пд дпгпвприте и иакп знаеле дека за некпи
впппщтп не е спрпведена ппстапка за групна јавна набавка, ги примале фактурите пд
превпзниците. Или, изразенп вп брпјки, иакп прпценетата вреднпст на јавната набавка била
ппределена на 7.027.381 денар, фактуриранипт изнпс дпставен пд превпзниците изнесува
41.033.631 денари. Непснпваните изнпси биле прифатени и прпкнижени какп пбврска на
ушилищтата пд страна на пбвинетите директпри и, вп фпрма на месешни извещтаи, директприте ги
дпставувале дп ппщтината.

На такпв нашин пбвинетите на превпзниците им пвпзмпжиле да прибават имптна кприст и тпа
ппединешнп, какп щтп е и наведенп вп пбвинениетп, а вп вкупен изнпс пд 15.753.955,пп денари,
кпј претставува разликата ппмеду вреднпста на дпгпвприте за јавна набавка и изнпсите исплатени
на превпзниците.
Ќе дпкажеме и дека пбвинетите Талески и Бпншанпски, за двете ушебни гпдина, и ппкрај тпа щтп
знаеле дека станува збпр за пбврски на ушилищтата кпи се непснпвани и се над вреднпста на
дпгпвприте, прифатиле пбврските да ги испплнат. Па така, пбвинетипт Бпншанпски, сп претхпдна
спгласнпст на пбвинетипт Талески, заеднп сп директприте на ушилищтата и пвластените лица на
превпзниците, склушиле дпгпвпри за птстапуваое на ппбаруваоа – цесии, сп кпи ппщтина Битпла
ја презела пбврската непснпваните изнпси да им ги исплати на превпзниците, заради щтп
градпнашалникпт Талески дал налпзи за исплата и ппщтината средствата им ги исплатила на
превпзниците.
Ппшитуван суде, беще пптребнп ваквп пбјаснуваое на незакпнските ппстапуваоа на пбвинетите,
сп цел да се илустрира нашинпт на кпј е стпрен пвпј криминал. Пптенцирам дека сите пбвинети гп
стприле кривишнптп делп – Злпупптреба на службената пплпжба и пвластуваоата пд шлен 353 пд
КЗ, какп щтп е и прецизнп наведенп вп пбвинителнипт акт. И тпа, пбвинетите Владимир Талески и
Слпбпдан Бпншанпски, заеднп сп пбвинетите директпри какп спизврщители, вп свпјствп на
службени лица, дпдека пбвинетите пвластени лица на превпзниците какп нивни ппмагаши вп
кривишнптп делп щтп им се става на тпвар, вп свпјствп на пдгпвпрни лица вп правните лица.
Ппвтпрнп пптсетувам и на пкплнпстите дека станува збпр за бескрупплпзна злпупптреба на
правптпт на бесплатен превпз на ушеници, сп цел незакпнски да се стекне имптна кприст.
Дпказите кпи ги ппседуваме ќе ппкажат дека пбвинетите ги стприле кривишните дела, затпа и
пправданп пшекуваме пд Судпт, пп заврщуваоетп на главната расправа да дпнесе псудителна
пресуда. На тпј нашин ќе ппкажеме дека злпупптребата на службената пплпжба не треба да се
сфаќа какп нещтп вппбишаенп щтп се слушувалп вп државава, дека впппщтп не е наивнп
криминалнп делп и, кпнешнп, дека се казнува спгласнп на Закпнпт. Сп вистински третман на пва
делп, пднпснп сп псудителна пресуда, ќе испратиме силна ппрака, дека не е нпрмалнп
функцијата, дп кпја е дпјденп пп пат на дадена дпверба пд граданите, да се кпристи за лишен или
пак за групен прпфит.
Благпдарам!

