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АКТУЕЛНИ СУДСКИ ПОСТАПКИ
АКТУЕЛНИ СУДСКИ ПОСТАПКИ:
„ТРИСТА“ КОК-40/17
На ден 03.05.2018 година на одржаното рочиште по овој предмет беа испитани вештакот и техничкиот
советник на одбраната. На наредното рочиште кое се одржа на 10.05.2018 година беше испитуван
обвинетиот, а потоа без изведени и дополнителни докази на обвинителството и на одбраната. На 16.05.2018
година откако заврши доказната постапка, обвинителството и одбраната ги дадоа своите завршни зборови.
На ден 22.05.2018 година беше јавно објавена пресудата за овој предмет. Судот донесе пресуда дека
обвинетиот е виновен за стореното кривично дело и изрече ефективна казна затвор од 9 години и да ја
надомести штетата во износ од 450.000 евра. Обвинителството побара притвор за обвинетиот поради страв
од бегство, што судот го прифати предлогот и веднаш обвинетиот беше спроведен во притвор.

„ЗИЈАДИН СЕЛА“ КБР.1893/17
На ден 04.05.2018 година на одржаното рочиште по овој предмет беа изведувани материјалните докази на
јавното обвинителство односно видео снимките, откако беа исцрпени доказите предложени со обвинителниот
акт се продолжи со изведување на доказите на одбраната и се сослушаа двајца сведоци. На 15.05.2018
година се одржа рочиште на кое што беше испитуван еден сведок на одбраната. На 17.05.2018 година беа
испитани двајца сведоци предложени од одбраната. На 23.05.2018 година на одржаното рочиште се започна
со испитување на обвинетите. На 28.05.2018 година исто така се продолжи со испитувањето на обвинетите
од страна на одбраната и јавниот обвинител. На 31.05.2018 година беа изведени дополнителните докази на
обвинението.

„ПОТКУП„ КОК-62/16
На рочиштето на 07.05.2017 година по овој предмет беше испитуван обвинетиот со директно испитување од
страна на бранителите и со вкрстено испитување од страна на јавното обвинителство. На ден 09.05.2018
година беа презентирани материјалните докази на одбраната. На 15.05.2018 година откако заврши
доказната постапка се пристапи кон давање на завршни зборови на јавното обвинителство и одбраната.
Јавното обвинителство во своите завршни зборови изврши преквалификација на кривично дело од чл.357
ст.1 од КЗ во чл.357 ст.2 од КЗ. На 21.05.2018 година беше јавно објавена пресудата со која судот го
ослободи од обвинение обвинетиот поради тоа што јавното обвинителство не успеало да докаже дека
обвинетиот го сторил кривичното дело.
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„ТЕНК“ КОК-59/17
На одржаното рочиште на ден 08.05.2018 година беа изведени писмените докази на одбраната. На ден
17.05.2018 година беа дадени завршните зборови на специјалното јавно обвиителство, на одбраната и на
обвинетите. Објавувањето на пресудата беше закажана на 23.05.2018 година на кој ден судот ја објави и ги
прогласи за виновни обвинетите и изрече ефективни казни затвор во времетраење од 6,5 години и 2 години.

„ТИТАНИК“ КОК-7/18
На ден 09.05.2018 година на одржаното рочиште по овој предмет беше утврден идентитетот на обвинетите,
а потоа следеше воведниот говор на специјалното јавно обвинителство. На ден 21.05.2018 година започна
одбраната со давање на воведни говори, потоа и на рочиштето на 28.05.2018 се продолжи со давање на
воведните говори на одбраната и обвинетите. На ова рочиште судот ги информираше странките дека еден од
обвинетите кој беше во куќен притвор има дадено гаранција па Кривичниот совет донел решение да биде
укината оваа мерка. На 31.05.2018 година рочиштето беше одложено поради отсуство на една од
обвинетите. Наредното рочиште е насрочено на 03.07.2018 година.
„ТИТАНИК 2“ КОК-62/17
На одржаното рочиште по овој предмет на ден 10.05.2018 година беа дадени воведните говори на
специјалното јавно обвинителство. На ден 22.05.2018 година постапката продолжи со давање на воведни
говори од страна на одбраната и обвинетите.

„ТОПЛИК“ КОК-57/17
Рочиштето на ден 11.05.2018 година беше одложено поради отсуство на обвинетите.
„МОНСТРУМ“ КОК-66/17
На 16.05.2018 година овој предмет започна со читање на обвинението и распит на обвинетите. На ден
23.05.2018 година се продолжи со распитот на обвинетите и беа испитани двајца обвинети.

„ТРАНСПОРТЕР“ КОК-30/17
На ден 11.05.2018 година рочиштето по овој предмет се одложи поради отсуство на сведоците. На
30.05.2018 година на одржаното рочиште беа испитани четворица сведоци предложени од специјалното
јавно обвинителство.
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„НИКОЛА ТОДОРОВ“ КБР.739/18
Рочиштето на ден 30.05.2018 година беше одложено поради тоа што сеуште не била изготвена лиценцата на
вештакот.

„ТОТАЛ“ КБР.1493/17
Рочиштето на ден 30.05.2018 година беше одложено поради отсуство на обвинетиот.

„ТРАЕКТОРИЈА“ КОК-52/17
На ден 23.05.2018 година на одржаното рочиште по овој предмет започна да се презентираат материјалните
докази односно аудио снимките предложени во обвинението. Беа презентирани 10 аудио снимки. На
29.05.2018 година се продолжи со презентирање на аудио снимките кои се докази предложени во
обвинителниот акт.

„ТАРИФА“ КОК-51/17
На ден 07.05.2018 година на одржаното рочиште по овој предмет беа испитувани тројца сведоци предложени
од специјалното јавно обвинителство. Рочиштето на 16.05.2018 година беше одложено, а на рочиштето на
29.05.2018 година беше утврден редоследот на изведување на доказите.
„ТОРТУРА“ КБР.1959/17
Рочиштето закажано на 07.05.2018 година по овој предмет беше одложено поради отсуство на
третообвинетиот кој преку својот бранител достави до судот медицинска забелешка за неговото отсуство.

„ТИТАНИК 3“ КБР.1905/17
На 08.05.2018 година рочиштето беше одложено поради непотполн судски совет. На рочиштето закажано на
11.05.2018 година најпрво одбраната на обвинетите достави предлог до судот за изземање на специјалното
јавно обвинителство. Судот овој предлог го отфрли како недозволен. Во продолжение на ова рочиште
застапниците на обвинението ги дадоа своите воведни говори, а потоа и бранителите на обвинетите и
двајцата обвинети дадоа воведни говори пред судот за овој предмет.

„ТРУСТ“ КБР.1459/17
Рочиштето на 08.05.2018 година беше одложено поради отсуство на обвинетиот. На 22.05.2018 година на
одржаното рочиште по овој предмет беше испитуван првообвинетиот од страна на одбраната и застапниците
на обвинението.

www.all4fairtrials.org.mk I www.otvorenosudstvo.org.mk

6

„ЛЕВИЦА“ КБР.986/16
Рочиштето на 03.05.2018 година беше одложено поради отсуство на судијата.

„МАРИГЛЕН“ КБР.1271/16
На ден 08.05.2018 година рочиштето беше одложено поради отсуство на јавниот обвинител.

„ОПШТИНА ЦЕНТАР“ (раздвоена постапка) КБР.1747/17
Рочиштето на 03.05.2018 година се одложи на барање на одбраната бидејки обвинетиот бил претходно
физички нападнат и не бил во состојба да го следи судењето.

www.all4fairtrials.org.mk I www.otvorenosudstvo.org.mk

