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АКТУЕЛНИ СУДСКИ ПОСТАПКИ
„27МИ АПРИЛ“ КОК-40/18
На 04.02.2019 година одбраната и обвинетите започнаа да ги даваат завршните зборови. На ова рочиште
само еден бранител на еден обвинет даде завршни зборови.
На 06.02.2019 година одбраната продолжи со завршните зборови, 5 бранители дадоа завршни зборови.
На 08.02.2019 година одбраната продолжи со завршните зборови, 5 бранители дадоа завршни зборови.
На 11.02.2019 година се продолжи со завршните зборови од страна на тројца бранители за двајца
обвинети.
На 15.02.2019 година одбраната продолжи со давање на завршни зборови, 5 адвокати дадоа завршни
зборови за 4 обвинети, а потоа уште 1 обвинет даде свои завршни зборови.
На 18.02.2019 година завршни зборови дадоа 5 обвинети.
На 19.02.2019 година завршни зборови дадоа 7 обвинети.
На 21.02.2019 година завршни зборови дадоа 4 обвинети, а потоа се произнесе и јавниот обвинител
односно даде реплика на завршните зборови.
На 22.02.2019 година 10 обвинети и 4 бранители се произнесоа по репликата на јавниот обвинител.
Објавата на пресудата е закажана на 15.03.2019 година во 10:00 часот.

„МОНСТРУМ“ КОК-66/17
На 04.02.2019 година продолжи доказната постапка со изведување на докази кои што се обезбедени со
посебни истражни мерки. Судот донесе решение за исклучување на јавноста, на претставник од
Коалицијата му беше дозволено присуство како стручна јавност.
На 21.02.2019 година продолжи доказната постапка со изведување на докази кои што се обезбедени со
посебни истражни мерки. Судот донесе решение за исклучување на јавноста, а беше дозволено само
присуство на стручна јавност.

„ТАМАРА“ К-930/18
На 04.02.2019 година продолжи доказната постапка, се изведуваа материјалните докази на одбраната.
На 14.02.2019 година продолжи доказната постапка, се испитуваше законскиот застапник на оштетената.

„ТРАЕКТОРИЈА“ КОК-52/17
На 05.02.2019 година предметот продолжи во фаза на доказна постапка, се изведуваа материјалните
докази на специјалното јавно обвинителство.
На 14.02.2019 година на рочиштето одбраната и обвинетите приговараа на смс пораките изведени како
докази.
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„ТИТАНИК“ КОК-7/18
На 06.02.2019 година рочиштето се одложи поради тоа што еден обвинет беше на друг предмет.
На 13.02.2019 година рочиштето се одложи поради не спроведување на двајца обвинети од куќен
притвор.
На 27.02.2019 година продолжи доказната постапка со изведување на материјалните докази на
специјалното јавно обвинителство.

„НАСИЛСТВОТО ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР“ К-1904/16
На 06.02.2019 година рочиштето се одложи поради тоа што еден обвинет беше на друг предмет.
На 21.02.2019 година рочиштето се одложи поради тоа што еден обвинет не беше спроведен од притвор.

„ТНТ“ КОК-53/17
На рочиштето на 07.02.2019 година продолжи доказната постапка со изведување на материјалните
докази на одбраната. Беа изведени 40 материјални докази.
На 26.02.2019 година доказната постапка продолжи со изведување на материјалните докази на
одбраната.

„ТАРИФА“ КОК-51/17
На рочиштето на 07.02.2019 година се изведуваа материјални докази од страна на одбраната.
На 15.02.2019 година беа изведени материјалните докази на одбраната, рочиштето продолжи со
директно испитување на еден обвинет.
На 26.02.2019 година беше испитан 1 обвинет вкрстено од специјалното јавно обвинителство и
сообвинетите, а потоа и дополнително од одбраната.

„ТОРТУРА“ К-1959/17
На рочиштето на 07.02.2019 година се испитуваа двајца сведоци повикани од страна на специјалното
јавно обвинителство.
На 28.02.2019 година продолжи доказната постапка со испитување на 2 сведоци на специјалното јавно
обвинителство.

„ТОТАЛ “ К-1493/17
Рочиштето на 07.02.2019 година се одложи поради отсуство на бранителот од здравствени причини.
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„ТИТАНИК 2“ КОК-62/17
На 08.02.2019 година, специјалното јавно обвинителство ги даде своите завршни зборови за овој
предмет.
На 19.02.2019 година 3 бранители и 2 обвинети ги дадоа своите завршни зборови.
На 28.02.2019 година 3 бранители и 1 обвинет дадоа завршни зборови. Пресудата ќе биде јавно објавена
на 08.03.2019 година во 12:30 часот.

„ТАРГЕТ/ТВРДИНА“ КОК-47/17
На 12.02.2019 година продолжи доказната постапка со испитување на 1 сведок од страна на специјалното
јавно обвинителство.
На 21.02.2019 година рочиштето се одложи по барање на одбраната и поради отсуство на еден бранител.
На 26.02.2019 година на рочиштето беше испитан 1 сведок директно од специјалното јавно
обвинителство.

„ТРЕЗОР“ КОК-60/17
На 13.02.2019 година судот донесе решение за исклучување на јавноста поради испитување на сведок.
Судот дозволи присуство на набљудувач од Коалицијата како стручна јавност.
На 20.02.2019 година се испитуваа сведоци предложени од специјалното јавно обвинителство. За еден
сведок судот донесе решение за исклучување на јавноста.

„ТРЕВНИК“ К-238/18
На 15.02.2019 година беа сослушани двајца сведоци предложени од Специјалното јавно обвинителство .

„ТАЛИР“ К-3/19
На 18.02.2019 година започна судската постапка, првото рочиште се одложи поради отсуство на еден
обвинет.

„ТРУСТ“ – второстепена постапка пред Апелационен суд Скопје КЖ-1026/18
На 21.02.2019 година се одржа јавна седница на која беше реферирана првостепената пресуда, а потоа
беа образложени и жалбените наводи на странките.

„ТЕНДЕРИ“ КОК-64/17
На 22.02.2019 година се одржа рочиште на кое што продолжи доказната постапка, беше испитан 1 сведок
предложен од Специјалното јавно обвинителство.
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„МИЛЕНКО НЕДЕЛКОВСКИ“ К-1816/18
На 22.02.2019 година продолжи доказната постапка со изведување на материјалните докази на јавното
обвинителство.

„ТВРДИНА 2“ К-1129/18
Рочиштето на 25.02.2019 година се одложи поради тоа што судот треба да се обрати до Министерството
за правда во однос на екстрадицијата на обвинетиот во постапката.

„ТЕНК“ (раздвоена постапка) – второстепена постапка пред Апелационен суд Скопје
На 25.02.2019 година се одржа јавна седница на која беше реферирана првостепената пресуда, а потоа
беа образложени и жалбените наводи на бранителите и обвинетата.
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