ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА
ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СОДРЖИНАТА НА НЕЗАКОНСКОТО
СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ
СКОПЈЕ
НСК-КО бр.4/2017
Скопје, 29.06.2017 година

ДО
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I
С К О П Ј Е

-IВрз основа на член 39 став 2 алинеја 9 во врска со член 319 став 1 од Законот за
кривична постапка и член 5 став 4 алинеја 5 од Законот за Јавно обвинителство за
гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското
следење на комуникациите, поднесувам:

ОБВИНИТЕЛЕН АКТ
ПРОТИВ :
1.С.К., од татко И., мајка Ш., роден на ... година во С.Р.М., каде и живее,
женет, татко на две деца, од кои едно малолетно, писмен со завршено високо
образование, Бошњак, Државјанин на РМ, со ЕМБГ …, досега неосудуван,
постапка за друго кривично дело не се води.
2.В.А., од татко Д., мајка В., роден на ... година во С.Р.М., каде и живее,
Србин, Државјанин на РМ, писмен со завршено високо образование, женет,
татко на едно малолетно дете, со ЕМБГ …, досега неосудуван, постапка за
друго кривично дело не се води.
3.С.В., од татко Х., мајка Е., роден на ... година во С.Р.М., а живее во
С.Р.М.,
Директор на ДТГТ В. ДОО С., писмен, со завршено средно
образование, женет, татко на три деца, Бошњак, Државјанин на РМ, со ЕМБГ
…, досега осудуван, постапка за друго кривично дело не се води.
-IIВрз основа на чл.39 ст.2 алинеја 9 в.в. со чл.508 в.в со чл.469 в.в со 509 ст.1 и 3
в.в со чл.515 од ЗКП, и член 5 став 4 алинеја 5 од Законот за Јавно обвинителство за
гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското
следење на комуникациите, поднесувам:
ул. „Франклин Рузв елт “ бр.34
1000 Скопје, Република Македонија
Тел: + 389 (2) 609 2854
http://www.jonsk.mk
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ОБВИНИТЕЛЕН ПРЕДЛОГ
ПРОТИВ :
1.Обвинетото правно лице ДГТТ Т.М. ДОО С., со седиште на ул.„...“ , С.Р.М.,
со ЕМБС ... и ЕДБ ..., со претставник Ј.Ч. од С.Р.М., со место на живеење по лична карта
на ... С.Р.М., со престојувалиште на ..., С.Р.М.
2.Обвинетото правно лице ДТГТ В. ДОО С., со седиште на ..., С.Р.М., со
ЕМБС ... и ЕДБ ..., со претставник К.С., со место на живеење по лична карта ..., С.Р.М., со
престојувалиште на ..., С.Р.М.
3.Обвинетото правно лице ДРГ С.Н.СТ ДООЕЛ К., со седиште на ..., К.Р.М.,
со ЕМБС ... и ЕДБ ..., со претставник Адвокат Јован Јоанидис од Скопје, од Адвокатско
друштво ЈОАНИДИС, С.Р.М.
ЗАТОА ШТО:
На 14.11.2011 година во Скопје, обвинетиот С.К. како одговорно лицеуправител на обвинетото правно лице ДГТТ Т.М. ДОО С. и преку неговите дејствија
обвинетото правно лице ДГТТ Т.М. ДОО С., обвинетиот В.А. како застапник на
обвинетото правно лице-ДРГ С.Н.СТ ДООЕЛ К. со овластување бр... од 10.11.2011
година од управителот В.Р. и преку неговите дејствија обвинетото правно лице ДРГ
С.Н.СТ ДООЕЛ К. и обвинетиот С.В. како управител на обвинетото правно лице ДТГТ
В. ДОО С. и преку неговите дејствија обвинетото правно лице ДТГТ В. ДОО С., свесно
ги повредиле прописите за постапката за доделување на договор за јавна набавка по
Оглас бр... од 07.10.2011 година, со поднесување невистинита документација, заради
изигрување на постапката за доделување на договор за јавна набавка, на начин што
кон пријавата за учество во прва фаза од постапката за јавна набавка доставена од
страна на Конзорциум Т.М. С. како носител и С.Н. СТ К. како член, до АД Е. С., со
архивски бр... од 14.11.20011 година, во врска со Оглас бр.... од 06.10.2011 година,
објавен од АД Е. С., предмет на набавка ископ на јаловина и јаглен од свлечиштето на
Микролокација - 3 во Рудник С. – Б. со дотур на јаглен до Термоелектрана Б., со
дискунтинуирана технологија, според Дополнителниот рударски проект,
 обвинетиот С.К., како доказ за поседување на градежна механизација
обвинетото правно лице ДГТТ Т.М. ДОО С., кој е еден од неопходните услови за
учество и квалификување во втора фаза од постапката во набавката, доставил
документација за сопственост и тоа за багерски единици со зафатнина на корпа од
мин 2,5 м3 и резна сила за несметан ископ, од бараните 8, ДГТТ Т.М. ДОО С. понудил
10 Багери, Опрема за пробивање правење на патишта од категорија на CAT 8, Dreser
TD-25, од бараните 2 понудувачот ДГТТ Т.М. ДОО С., понудил 3, Порамнувач (грејдер)
од бараниот 1, ДГТТ Т.М. ДОО понудил 2, Цистерни за вода со мин 10м3 и пумпа за
распрскување, од минимум бараните 1, понудил 2, Теренски возила за транспорт на
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материјалот и работа на тешки услови – дампери од мин. 30 тони, од бараните мин
10, понудил дека поседува 10, Теренски возила за транспорт на материјалот и работа
во тешки услови – камиони со носивост од мин 10м3, од бараните 15 понудувачот,
понудил дека поседува 19, Мобилна дробилка за дробење на откопаниот јаглен с о
гранулација до 30 мм и мин. капацитет 350 т/час од бараните мин.1, понудувачот
доставил понуда дека поседува 1 и Нивелмански инструмент од бараниот 1 од таква
опрема понудувачот ДГТТ Т.М. ДОО С. доставил понуда дека поседува 2, а како доказ
за сопственост доставил невистинита документација за техничка опременост и тоа:
-договор за купопродажба на опрема - дампери на босански јазик, наводно
склучен на ден 13.05.2011 година, помеѓу ДГТТ Т.М. ДОО С. и Л. ДОО од Б.Х. со бр...
од 13.05.2011 година, и тоа:
-Terex TA30 со сериски бр... количина 1, Terex TA30 со сериски бр... количина
1, Terex TA30 со сериски бр... количина 1, Terex TA30 со сериски бр... количина 1,
Terex TA30 со сериски бр... количина 1, Terex TA30 со сериски бр... количина 1,
CATERPILLAR 769B, со сериски бр... количина 1, CATERPILLAR 769B со сериски бр...
количина 1, EUCLID R50 со сериски бр... количина 1 и EUCLID R50 со сериски бр...
количина 1, а како доказ дека ги поседува наведените 10 дампери доставил и ф-ра
бр... од 13.05.2011 година, од странскиот добавувач Л. ДОО Б.Х., на износ од
1.500.000 евра,
-договор за продажба на градежни машини, наводно склучен на ден 28.03.2009
година, помеѓу ДПТПУ Ф.С. ДООЕЛ С. како продавач и ДГТТ Т.М. ДОО С. како
купувач, и тоа:
-Липкер 942 со сериски бр... од 1995 година, Липкер 924 со сериски бр... од
2000 година, Липкер 914 со сериски бр... од 2000 година, Липкер 912 со сериски бр...
од 1998 година, Липкер 551 од 1992 година, Липкер 541 од 1994 година, Д6
Катерпилар од 1999 година и Д5 Катерпилар од 1993 година;
-Фактура бр... од 16.05.2011 година за купување на Багер Липкер P934 од 2004
година со сериски бр... на износ од 2.600.000,00 денари, Фактура бр... од 14.02.2011
година за купување на Багер Липкер P924 од 2000 година, со сериски бр..., на износ
од 3.200.000,00 денари и Фактура бр... од 10.01.2011 година, за купување на Багер
Липкер P944Б од 2000 година, со сериски бр..., на износ од 3.600.000,00 денари, иако
погоре наведената градежна маханизација од Л. ДОО од Б.Х. и Ф.С. ДООЕЛ С. не е
набавена, не ја поседувал и не била во сопственост на осомниченото правно лице, до
моментот на доставување на понудата до Е., освен Липкер 914 со сериски бр... од
2000 година, наведен во договорот за продажба, склучен на ден 28.03.2009 година,
помеѓу Ф.С. ДООЕЛ С. како продавач и ДГТТ Т.М. ДОО С. како купувач, кој бил
набавен со фактура бр... од 26.10.2009 година и е во сопственост на осомниченото
правно лице ДГТТ Т.М. ДОО С.,
- притоа доставил и сообраќајна дозвола ... за Товарно моторно возило марка
Мерцедес 2652 миксер за превоз на цемент, произведено 1986 година, со бр. на
шасија ... и број на мотор ..., со рег.бр..., иако не го поседувал и истото не било во
сопственост на обвинетото правно лице во моментот на доставување на понудата,
- исто така доставил Солемнизација-потврда на приватна исправа ОДУ бр... од
22.12.2010 година, на Нотар Драган Иванов - Скопје, со Договор за финансиски лизинг
бр... од 22.12.2010 година, со предмет на лизинг Дробилица модел TESAB 1012T, со
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сериски број ..., година на производство 2010 година, со цена од 443.275,00 евра, со
која прикажал дека е сопственик и ја поседува мобилната дробилица со бараните
карактеристики во тендерската документација за дробење на откопаниот јаглен со
гранулација со капацитет до 30 мм и мин.350 т/час, иако истата Дробилица модел
TESAB 1012T е со капацитет од мин.250 т/час,
- невистинита документација доставил и за кадровска екипираност и тоа:
Обрасци М1/М2, дека лицата Б.Б., В.К., С.Х., Г.А., А.С. и Н.И., се вработени во
обвинетото правно лице ДГТТ Т.М. ДОО С. и ќе бидат вклучени во реализацијата,
иако истите лица, во моментот на доставување на понудата, не биле вработени,
 обвинетиот В.А., како доказ дека обвинетото правно лице ДРГ С.Н.СТ
ДООЕЛ К. поседува градежна механизација, кој е еден од неопходните услови за
учество и квалификување во втора фаза од постапката во набавката, доставил
документација за сопственост за опрема за пробивање, правење на патишта од
категорија на CAT 8, Dreser TD-25, понудувачот ДРГ С.Н.СТ ДООЕЛ К., понудил 1,
Цистерни за вода со мин 10м3 и пумпа за распрскување, понудил 1, Теренски возила
за транспорт на материјалот и работа на тешки услови – дампери од мин.30 тони,
понудил дека поседува 6, како доказ за сопственост доставил невистинита
документација за техничка опременост и тоа:
- за Теренски возила за транспорт на материјалот и работа во тешки условидампери од мин.30 тони, понудувачот ДРГ С.Н.СТ ДООЕЛ К. како член на Групата,
доставил понуда дека поседува 6, а како доказ дека е сопственик и ги поседува
наведените 6 дампери, доставил ф-ра бр... од 10.03.2008 година, од добавувачот
С.Н. ДООЕЛ К., со вкупен износ од 5.076.000,00 денари, иако наведените 6 дампери
од С.Н. ДООЕЛ К. врз основа на ф-ра бр... од 10.03.2008 година не се набавени, не ги
поседувал и не биле во сопственост на обвинетото правно лице ДРГ С.Н.СТ ДООЕЛ
К., до моментот на доставување на понудата,
- невистинита документација доставил и за кадровска екипираност и тоа:
Обрасци М1/М2, дека лицето А.Ј. е вработено во обвинетото правно лице ДРГ
С.Н.СТ ДООЕЛ К. и ќе бидат вклучени во реализацијата, иако истите лица, во
моментот на доставување на понудата, не биле вработени,
 обвинетиот С.В., како доказ дека обвинетото правното лице ДТГТ В. ДОО
С., како подизведувач на член на Конзорциумот од ДРГ С.Н.СТ ДООЕЛ К., поседува
градежна механизација, кој е еден од неопходните услови за учество и
квалификување во втора фаза од постапката во набавката, доставил документација
за сопственост за багерски единици со зафатнина на корпа од мин 2,5 м3 и резна
сила за несметан ископ, понудувачот ДТГТ В. ДОО С. понудил 4, Опрема за
пробивање правење на патишта од категорија на CAT 8, Dreser TD-25, понудувачот
ДТГТ В. ДОО С., понудил 2, Порамнувач (грејдер), понудил 2, теренески возила за
транспорт на материјалот и работа во тешки услови камиони со носивост од
мин.10м3, понудил 9, мобилна дорбилка за дробење на откопаниот јаглен со
гранулација до 30 мм. и мин. капацитет 350 т/час, понудил дека поседува 1, меѓу кои,
како доказ за сопственост доставил невистинита документација за техничка
опременост, како подизведувач на член на Конзорциумот од ДРГ С.Н.СТ ДООЕЛ К., и
тоа:
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- договор на турски јазик, од 05.07.2011 година, склучен помеѓу A.G.M.S.T. LTD
S. и ДТГТ В. ДОО С., за купопродажба на дробилица модел GMPDK-200, со која
прикажал дека е сопственик и ја поседува мобилната дробилица со бараните
карактеристики во тендерската документација, за дробење на откопаниот јаглен со
гранулација со капацитет до 30 мм и мин.350 т/час, иако истата Дробилица модел
GMPDK-200 е статична и со капацитет од мин.175 до 220 т/час,
- по што членовите на комисијата за јавна набавка во состав од Н.С.Претседател, Р.С. и К.Б. како членови, и стручната комисија во состав од Т.М. како
Претседател и членовите С.М. и Б.М., врз основа на невистинита документација
доставена до АД Е. С., оцениле дека Конзорциумот Т.М. С. и С.Н. К. ги исполнува
условите, па откако стручната комисија, на 30.11.2011 година, извршила Техничка
евалуација, со бодирање на економските оператори пријавени на огласот, Комисијата
за јавна набавка, изготвила Извештај за спроведена постапка за јавната набавка
бр...., за избор на квалификувани кандидати во втората фаза од постапката, врз
основа на што одговорното лице на АД Е. Скопје, донел Одлука бр... од 02.12.2011
година, со која Конзорциумот Т.М. ДОО С. и С.Н. СТ ДООЕЛ К. е избран за
квалификуван кандидат во втората фаза од постапката, во која обвинетиот С.К. во
име и за сметка на Носителот на група-обвинетите правни лица Т.М. ДОО С. и С.Н.
СТ ДООЕЛ К., доставил Понуда бр... од 19.12.2011 година, со единечна цена со сите
трошоци, освен ДДВ во износ од 54,70 МКД/џул, па од страна на АД Е. Скопје, е
донесена Одлука за избор на најповолна понуда со бр... од 21.12.2011 година и бил
склучен Договор (ЈН бр...) помеѓу АД Е. С. со архивски бр... од 10.01.2012 година, како
нарачател и ДГТТ Т.М. ДОО С., со архивски бр... од 10.01.2012 година, како
Извршител, како носител на Група на понудувачи согласно меѓусебен Договор за
заедничко настапување бр... од 09.11.2011 година со С.Н. СТ ДООЕЛ К., со што
обвинетите С.К., В.А. и С.В. за Конзорциумот од правните лица ДГТТ Т.М. ДОО С. и
ДРГ С.Н.СТ ДООЕЛ К. со подизведувач ДТГТ В. ДОО С., оствариле имотна корист од
поголеми размери, во вкупен износ од 1.000.000.000,00 денари без ДДВ, и
- врз основа на предметниот договор (ЈН бр...), склучен на основ на невистинитата
документација помеѓу АД Е. С. со архивски број 14/12 од 10.01.2012 година, по барање
на Р. Б., заради потребата од поголема количина на јаглен за потребите на
термоелектраната, спроведена е постапка за јавна набавка без објавување на оглас
согласно член 99 од Законот за јавни набавки, врз основа на која е склучен АНЕКС
БР.1 кон Договор бр... од 10.01.2012 ЈН бр...., помеѓу АД Е. С. со арх.бр... од 18.10.2013
година, како нарачател и ДГТТ Т.М. ДОО С., со арх.бр... од 18.10.2013 година, како
Извршител, како носител на Група на понудувачи согласно меѓусебен Договор за
заедничко настапување бр... од 09.11.2011 година со С.Н. СТ ДООЕЛ К., на износ од
60.000.000,00 денари без ДДВ, со што обвинетите С.К., В.А. и С.В. за Конзорциумот од
правните лица ДГТТ Т.М. ДОО С. и ДРГ С.Н.СТ ДООЕЛ К. со подизведувач ДТГТ В.
ДОО С., оствариле имотна корист од поголеми размери, во вкупен износ од
1.060.000.000,00 денари без ДДВ.
Со кои дејствија обвинетите С.К., В.А. и С.В., сториле по едно кривично
дело Злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна
набавка или јавно-приватно партнерство од чл.275-в ст.3 в.в. ст.1 од Кривичниот
законик, а обвинетите правни лица ДГТТ Т.М. ДОО С., ДРГ С.Н.СТ ДООЕЛ К. и ДТГТ
В. ДОО С. сториле по едно кривично дело Злоупотреба на постапката за јавен повик,
доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство од чл.275-в
ст.4 в.в со ст.3 в.в. ст.1 од Кривичниот законик.
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ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА
ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СОДРЖИНАТА НА НЕЗАКОНСКОТО
СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ
СКОПЈЕ
Поради што:
П Р Е Д Л АГ А М

Основен суд Скопје I Скопје како стварно и месно надлежен, согласно член 25 и
член 26 од Законот за кривична постапка и член 30 став 1 од Законот за судовите, да
закаже и одржи главна, јавна и усна расправа на која ќе се повикаат:
1.Јавен обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од
содржината на незаконското следење на комуникациите.
2.Обвинетите: С.К. од С.Р.М., и неговиот бранител адвокат Никола Додевски,
В.А. од С.Р.М., и неговиот бранител адвокат Сања Алексиќ, и С.В. од С.Р.М., и
неговиот бранител адвокат Драган Поповски.
3. Претставниците на обвинетите правни лица и тоа: претставник на обвинетото
правно лице В. ДОО С. К.С. со престојувалиште на ..., С.Р.М. и неговиот бранител
Драган Поповски, претставник на обвинетото правно лице С.Н. СТ ДООЕЛ К. адвокат
Јован Јоанидис со адреса на адвокатска канцеларија ..., С.Р.М., и претставник на
овбвинетото правно лице Т.М. ДОО С. Ј.Ч. со претојувалиште на ..., С.Р.М. и неговиот
бранител Никола Додевски.
4. Сведоците ...

Обвинителниот акт се темели на следните докази ...
(описот на доказите во оригиналното обвинение е содржан од стр.7 до
стр.57)

По одржаната главна, јавна и усна расправа обвинетите да се огласат за виновни
и осудат согласно законот.

Јавен обвинител за гонење на кривични дела
поврзани и кои произлегуваат од содржината
на незаконското следење на комуникациите
Катица Јанева
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