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АКТУЕЛНИ СУДСКИ ПОСТАПКИ
„ТИТАНИК 2“ КОК-62/17
На рочиштето на 01.10.2018 година беше испитан 1 сведок на специјалното јавно обвинителство и 4 сведоци
предложени од одбраната.
На рочиштето на 31.10.2018 година се одржа рочиште на кое што беше утврдена листата на докази
предложена од страна на одбраната и обвинетите. Доказите на одбраната ќе започнат да се изведуваат на
наредното рочиште закажано на 13.11.2018 година.
„ТЕНК (раздвоена постапка)“ КОК-21/18
На рочиштето на 01.10.2018 година беше испитан 1 сведок, беа изведени материјалните докази од страна
на специјалното јавно обвинителство и од страна на одбраната, исто така се изведоа и дополнителните
докази.
На рочиштето одржано на 03.10.2018 година беа изведени завршните зборови од страна на специјалното
јавно обвинителство, од страна на двајца бранители и од страна на обвинетата во постапката.
На 08.10.2018 година беше јавно објавена пресудата со која што судот ја осуди обвинетата на ефективна
казна затвор во траење од 6 години и беше изречена мерка на претпазливост забрана за напуштање на
живеалиште/престојувалиште.
„27МИ АПРИЛ“ КОК-40/18
На 02.10.2018 година се одржа рочиште на кое што беа испитани 4 сведоци предложени во листата на
докази на обвинението.
На 04.10.2018 година се одржа рочиште на кое што продолжи доказната постапка и се продолжи со
испитување на 4 сведоци предложени во листата на докази на обвинението. Рочиштето започна во 10:00, а
заврши во 23:05 часот.
На 09.10.2018 година на одржаното рочиште беа испитани 3 сведоци предложени од јавното обвинителство
за гонење на организиран криминал и корупција.
На 16.10.2018 година судот ја исклучи јавноста за испитување на загрозениот сведок и не беше дозволено
ниту претставник на Коалицијата да присуствува на рочиштето.
На 17.10.2018 година, иако беше доставено барање за стручна јавност на судењето до Претседателот на
судот и до судечкиот совет, судот повторно не дозволи присуство на стручна јавност од Коалицијата „Сите
за правично судење“.
На ден 22.10.2018 година продолжи доказната постапка и беа изведени 7 видео снимки како докази
предложени во обвинителниот акт на јавното обвинителство за организиран криминал и корупција.
На ден 25.10.2018 година продолжи доказната постапка и беа презентирани 2 видео снимки. Рочиштето
започна во 10:00 часот, а заврши во 22:15 часот.
На 29.10.2018 година се продолжи со изведување на материјалните докази предложени во листата на
докази на обвинението. После паузата рочиштето беше одложено поради отсуство на 3 обвинети кои што
имале работни обврски.
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На 30.10.2018 година продолжи доказната постапка и се изведуваа видео снимки како докази на
обвинението, меѓутоа расправата беше прекината поради вложување на здравствената состојба на еден
обвинет.
Рочиштето на 31.10.2018 година беше одложено поради отсуство на еден обвинет од здравствени причини.
„ТОРТУРА“ КБР.1959/17
На рочиштето на 03.10.2018 година продолжи доказната постапка и беа презентирани 31 видео снимка
предложени од страна на специјалното јавно обвинителство.
„ТАРИФА“ КОК-51/17
На 03.10.2018 година се одржа рочиште на кое што се изведуваа писмените докази на обвинетите и
одбраната.
На рочиштето одржано на 04.10.2018 година се утврдуваше листата на докази на одбраната што треба да
се изведат на главната расправа.
На рочиштата одржани на 16.10 и 17.10 2018 година се испитуваа 2 технички советници предложени од
одбраната и обвинетите.
На рочиштето одржано на 25.10.2018 година се испитуваше технички советник од страна на одбраната и
обвинетите.
„ТОТАЛ“ КБР.1493/17
Рочиштето на 03.10.2018 година беше одложено поради отсуство на судијата.
„ТЕНДЕРИ“ КОК-64/17
На 04.10.2018 година рочиштето беше одложено по барање на одбраната бидејќи бранителите се
ангажирани во друг притворски предмет. Констатирано беше од страна на судот дека постапката ќе треба
да почне одново поради одлагањето кое што траело повеќе од 90 дена. За наредниот период закажани се
9 рочишта.
На ден 17.10.2018 година рочиштето повторно се одложи поради отсуство на бранителите во постапката.
На 29.10.2018 година се одржа рочиште на кое постапката почна одново поради истекот на 90 дена од
претходно одржаното рочиште.
„ТРЕВНИК“ КБР.238/18
На 08.10.2018 година се одржа рочиште на кое што беа изведени 40тина аудио снимки предложени како
докази на специјалното јавно обвинителство.
На рочиштето на 15.10.2018 година доказната постапка продолжи со изведување на материјалните докази
од страна на застапниците на обвинението.
На 31.10.2018 година продолжи доказната постапка и се продолжи со изведување на материјалните докази
на обвинението.
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„ТАРГЕТ / ТВРДИНА“ КОК.47/17
На рочиштето од 08.10.2018, судот донесе решение за спојување на постапка како и решение за судење во
отсуство. Специјалното јавно обвинителство, бидејќи постапката започна од почеток изјавија дека
остануваат на веќе дадените воведни говори. Се продолжи со воведни говори од страна на бранителите и
двајца обвинети во постапката.
„ТИТАНИК “ КОК-07/18
На ден 05.10.2018 се одржа рочиште каде специјалното јавно обвинителство ги изведе своите материјани
докази - 117 аудио снимки од незаконското следење на комуникациите. До ова рочиште изведени се
севкупно 602 аудио снимки.
На ден 18.10.2018 се одржа рочиште на Специјалното јавно обвинителство, беа изведени материјалните
докази - вкупно 88 аудио снимки кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на
комуникациите. По барање од страна на еден од обвинетите а поради неодложливи работни обврски
рочиштето беше презакажано.
На 24.10.2018 година продолжи доказната постапка по овој предмет и беа изведени 96 аудио снимки.
„ОПШТИНА ЦЕНТАР“ КБР.1904/16
На рочиштето на 10.10.2018 година на почетокот беше раздвоена постапката за еден од обвинетите по
барање на специјалното јавно обвинителство поради здравствената состојба на обвинетиот. Доказната
постапка продолжи со испитување на сведок предложен од обвинителството и од одбраната.
Рочиштето одржано на 16.10.2018 година се одложи поради отсуство на еден обвинет.
На рочиштето одржано на 29.10.2018 година продолжи доказната постапка и беа испитани 2 сведоци.
„ТИТАНИК 3“ КБР.1905/17
На одржаното рочиште на 12.10.2018 година постапката пред судот започна одново поради истекот на 90
дена од последното рочиште и промена на член на судечкиот совет. Потоа следуваше испитување на двајца
сведоци предложени со листата на докази на обвинението.
На одржаното рочиште на 18.10.2018 година беа испитани 5 сведоци од страна на специјалното јавно
обвинителство и одбраната.
На 25.10.2018 година, продолжи доказната постапка и беа испитани 3 сведоци од специјалното јавно
обвинитеслтво и од страна на одбраната.
На 30.10.2018 година продолжи доказната постапка и беа испитани 6 сведоци предложени од специјалното
јавно обвинителство и од одбраната.
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„ТНТ“ КОК-53/17
Рочиштето на 15.10.2018 година беше одложено по барање на еден обвинет.
На 25.10.2018 година се презентираа материјалните докази од страна на специјалното јавно обвинителство.
Рочиштето на 30.10.2018 година се одржа и продолжи доказната постапка, на ова рочиште се презентираа
материјалните докази на обвинението.
„ТРАЕКТОРИЈА“ КОК-52/17
На рочиштето одржано на ден 12.10.2018 година продолжи доказна постапка на изведување материјални
докази од страна на специјалното јавно обвинителство со што се презентираа вкупно 288 SMS пораки.
На рочиштето на 26.10.2018 година продолжи доказната постапка со изведување на материјални докази и
беа презентирани 308 SMS пораки.
„ТВРДИНА 2“ КБР.1129/18
Рочиштето на 17.10.2018 година беше одложено поради отсуство на член на судечкиот совет.
„27МИ АПРИЛ“ КСЖ-676/18 (ПОСТАПКА ПРЕД АПЕЛЦИОНИОТ СУД СКОПЈЕ)
На 18.10.2018 година се одржа јавна седница по жалбените наводи на еден обвинет против решението на
првостепениот Кривичен совет со кое се одби предлогот за укинување на мерката притовр со поблага мерка
и понудена гаранција во износ од 526.370 евра.
„ТРЕЗОР“ КОК-60/17
На 19.10.2018 година рочиштето беше одложено поради неодложлив лекарски преглед на еден обвинет за
кој неговиот бранител достави документација до судот.
„МОНСТРУМ“ КОК-66/17
На рочиштето на 19.10.2018 година по овој предмет беа испитани 3 вештаци посочени од страна на
специјалното јавно обвинителство.
На одржаното рочиште на 26.10.2018 година беа испитани 2 вештаци во однос на биолошките анализи.
„ТОПЛИК“ КОК-57/17
На ден 22.10.2018 година рочиштето беше одложено поради отсуство на еден бранител во постапката.
„ЕРАЗМУС“ КОК-115/16
Рочиштето на 22.10.2018 година беше одложено поради отсуство на јавен обвинител.
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„ШПИОН“ КОК-99/16
На рочиштето одржано на 29.10.2018 година беше испитан 1 оштетен во својство на сведок.
„ТАМАРА“ КБР.930/18
На 29.10.2018 година се одржа рочиште на кое што судот ја раздвои постапката за една обвинета која што
беше отсутна поради здравствени причини. Рочиштето продолжи со утврдување на идентитетот на
обвинетите.

„Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот и на ниту еден начин не може да се смета дека
ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено oпштество – Македонија.“
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