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АКТУЕЛНИ СУДСКИ ПОСТАПКИ
„ТРАНСПОРТЕР“ КОК-30/17
Рочиштето на ден 02.07.2018 година беше одложено поради отсуство на еден од обвинетите и отсуство на
повиканите сведоци. На одржаното рочиште на 05.07.2018 година беа испитани 3 сведоци од страна на
специјалното јавно обвинителство и одбраната.
„ТОТАЛ“ КБР.1493/17
На 11.07.2018 година се одржа рочиштето по овој предмет. Беа изведени аудио снимките како докази на
обвинението.
„ЗИЈАДИН СЕЛА„ КБР.1893/17
На 05.07.2018 година беше јавно објавена пресудата по овој предмет. Судот донесе осудителна пресуда за
7 обвинети во оваа постапка. 1 обвинет е осуден на ефективна казна затвор во траење од 13 години и 6
месеци, 2 обвинети се осудени на ефективна казна затвор во траење од 13 години и 4 обвинети се осудени
на ефективна казна затвор од 10 години и 6 месеци.
„ТНТ“ КОК-53/17
Рочиштето на 03.07.2018 година продолжи во фаза на доказна постапка и се изведуваа писмените докази
предложени во обвинението. Наредното рочиште е насрочено на 29.08.2018 година.
„ТИТАНИК“ КОК-7/18
Рочиштето на ден 03.07.2018 година беше одложено поради отсуство на една од обвинетите. Наредното
рочиште е насрочено на 16.08.2018 година.
„ЛЕВИЦА“ КБР.986/16
Рочиштето на 12.07.2018 година беше одложено поради отсуство на јавниот обвинител.
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„ТРУСТ“ КБР.1459/17
На ден 03.07.2018 година беа изведени дополнителните докази од страна на специјалното јавно
обвинителство. На 12.07.2018 година специјалното јавно обвинителство ги даде своите завршни зборови. На
17.07.2018 година беа дадени завршните зборови од страна на обвинетите. На 20.07.2018 година беше
јавно објавена пресудата по овој предмет со која судот ги осуди двајцата обвинети и им одреде ефективна
казна затвор за физичките лица, за првообвинетиот 6 години, за второобвинетиот 3 години како и им е
изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност. Двете правни лица се казнети со парична
казна од 2 милиони денари. Едно физичко и едно правно лице се ослободени од обвинение. Судот определи
и конфискација на имот во износ од 17 милиони евра.
„МАРИГЛЕН“ КБР.1271/16
На ден 03.07.2018 година рочиштето беше одложено поради отсуство на јавниот обвинител во постапката.
„ТРАЕКТОРИЈА“ КОК-52/17
На 04.07.2018 година продолжи доказната постапка по овој предмет на кое што рочиште беа презентирани
аудио снимки. На 12.07.2018 година рочиштето продолжи во фаза на доказна постапка и се изведуваа аудио
снимките предложени со обвинителниот акт.
„ТАМАРА“ КБР.930/18
На 04.07.2018 година рочиштето беше одложено поради отсуство на дел од обвинетите.
„МОНСТРУМ“ КОК-66/17
Рочиштето на 05.07.2018 година беше одложено поради тоа што не беа обезбедени технички услови за
испитување на загрозениот сведок. На 11.07.2018 година рочиштето беше одложено поради непотполн
судечки совет. Наредното рочиште е насрочено на 22.08.2018 година.
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„ТИТАНИК 2“ КОК-62/17
На 06.07.2018 година започна доказната постапка по овој предмет. Беа изведени аудио снимките
предложени како докази од страна на специјалното јавно обвинителство.
„ОПШТИНА ЦЕНТАР“ КБР.1904/16
На 09.07.2018 година се одржа рочиште по овој предмет на кое беа испитани 3 сведоци предложени во
листата на докази од страна на специјалното јавно обвинителство. На 13.07.2018 година беа испитани 2
сведоци предложени од страна на специјалното јавно обвинителство и одбраната на обвинетите.
„ТОРТУРА“ КБР.1959/17
На 09.07.2018 година започна постапката по овој предмет. Беа дадени воведните говори од страна на
специјалното јавно обвинителство, бранителите и обвинетите. По однос на признание на вина, обвинетите се
произнесоа дека не се чувствуваат виновни. Наредното рочиште е насрочено на 03.09.2018 година.
„ТАРИФА“ КОК-51/17
На 09.07.2018 година постапката по овој предмет продолжи со испитување на вештакот, директно од страна
на специјалното јавно обвинителство и вкрстено од страна на одбраната. На 11.07.2018 година постапката
продолжи со вкрстено испитување од страна на бранителите и обвинетите. На 12.07.2018 година постапката
продолжи со испитување на вештакот од страна на специјално јавно обвинителство и одбраната. Со оглед дека
вештакот беше предложен од специјалното јавно обвинителство, тие го испитуваа директно, а одбраната и
обвинетите го испитуваа вкрстено. Судот закажа 7 рочишта по овој предмет за по завршувањето на судската
ферија.
„ОПШТИНА ЦЕНТАР“ (раздвоена постапка) КБР.1747/17
Рочишето на 10.07.2018 година беше одложено поради отсуство на обвинетиот, бранителот и јавниот
обвинител.
„ТЕНДЕРИ“ КОК-64/17
Рочиштето на 13.07.2018 година беше одложено поради непотполн судски совет.
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