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АКТУЕЛНИ СУДСКИ ПОСТАПКИ
„ТОРТУРА“ КБР.1959/17
На 03.09.2018 година се одржа рочиште на кое што беше испитуван оштетениот како сведок на специјалното
јавно обвинителство.
На 07.09.2018 година беа репродуцирани аудио снимките кои што се предложени во листата на докази на
обвинението од страна на специјалното јавно обвинителство.
На 20.09.2018 година на рочиштето, специјалното јавно обвинителство побара исклучување на јавноста
поради приватни разговори во аудио снимките, судот донесе решение јавноста да биде исклучена.
„ТЕНК“ (раздвоена постапка) КОК-21/18
На 04.09.2018 година се одржа рочиште на кое што беа испитани 5 сведоци предложени од страна на
специјалното јавно обвинителство и беа репродуцирани 8те аудио снимки како докази на обвинението.
На 05.09.2018 година беа презентирани материјалните докази на специјалното јавното обвинителство кои
што ги имаат предложено во обвинението.
На 12.09.2018 година рочиштето беше одложено.
На 14.09.2018 година на рочиштето беа испитани 5 сведоци предложени од одбраната на обвинетата.
На 17.09.2018 година на рочиштето беа испитани 7 сведоци предложени од одбраната на обвинетата.
На 18.09.2018 година на рочиштето беа испитани 4 сведоци предложени од одбраната на обвинетата.
На 26.09.2018 година на рочиштето беше испитан 1 сведок и 1 вештак.
На 27.09.2018 година на рочиштето беше испитан 1 вештак.
„ТРАЕКТОРИЈА“ КОК-52/17
На 04.09.2018 година се одржа рочиште кое продолжи со доказна постапка и во кое од страна на
специјалното jавното обвинителство беа презентирани 23 аудио снимки од разговорите и 9 аудио снимки со
исклучена јавност, со решение и образложение од судот дека истите се со приватна содржина.
На 18.09.2018 година рочиштето продолжи со доказна постапка и беа изведувани аудио снимките.
„ТАРИФА“ КОК-51/17
На 04.09.2018 година беа испитани 2 сведоци предложени од страна на одбраната и на обвинетите.
На 05.09.2018 година доказната постапка продолжи и беа испитани 3 сведоци предложени од бранителите
и обвинетите.
Рочиштето на 25.09.2018 година беше одложено поради непотполн судечки совет.
На 26.09.2018 година на рочиштето беа испитани 3 сведоци предложени од одбраната на обвинетите.
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„ТЕНК“ (второстепена постапка) КОК Ж-23/18
На јавната седница на 05.09.2018 година беа презентирани жалбените наводи на обвинетите и нивните
бранители. Судот ги извести странките дека одлуката ќе биде соопштена преку првостепениот суд Основен
суд Скопје 1.
„27ми април“ КОК-40/18
На 06.09.2018 година, беа испитани 2 сведоци предложени од страна на јавното обвинителство за гонење
на организиран криминал и корупција. Рочиштето започна во 12:00 часот, а заврши во 21:30 часот.
На 07.09.2018 година продолжи доказната постапка и беа испитани 4 сведоци предложени во листата на
докази на обвинителниот акт. Рочиштето започна во 10:00 часот, а заврши во 21:25 часот.
На 13.09.2018 година се одржа рочиште на кое беа испитани 4 сведоци предложени од јавното
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.
На 19.09.2018 година на рочиштето продолжи доказната постапка и беа испитани 2 сведоци предложени во
листата на докази на обвинението.
На 21.09.2018 година на одржаното рочиште беа испитани 6 сведоци предложени од јавното обвинителство
за гонење на организиран криминал и корупција.
На 25.09.2018 година се одржа рочиште на кое што беа испитани 4 сведоци од страна на застапниците на
обвинението.
„ТИТАНИК 2“ КОК-62/17
На 06.09.2018 година, на рочишето по овој предмет се произнесе претставник на Државното
Правобранителство на Република Македонија кој што предјави оштетно побарување во износ од 197.574,00
денари како и дека го задржува правото да изврши прецизирање на оштетното побарување доколку има
нови докази. Наредното рочиште е насрочено на 01.10.2018 година во 10:00 часот.
„ТОПЛИК“ КОК-57/17
Рочиштето на 07.09.2018 година беше одложено поради тоа што судот немаше обезбедено судска сала и
техничка опрема за одржување на рочиштето.
На 14.09.2018 година се испитаа 2 сведоци предложени во листата на докази на обвинението.
Рочиштето на 21.09.2018 година беше одложено поради отсуство на бранителите на обвинетите. Судот
парично ги казни 3 бранители со парична казна во износ од 1000 евра.
„ТРЕЗОР“ КОК-60/17
На 10.09.2018 година се одржа рочиште по овој судски предмет на кој што се започна со изведување на
материјалните докази на специјалното јавно обвинителство. Од околу 800 докази, беа изведени 61
материјален доказ.
На 27.09.2018 година продолжи доказната постапка и беа изведени 86 материјални докази на обвинението.
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„ТРЕВНИК“ КБР.238/18
На 10.09.2018 година се одржа рочиште на кое беа репродуцирани аудио снимките како докази на
обвинението.
„ТНТ“ КОК-53/17
На 10.09.2018 година се одржа рочиште кое продолжи со доказна постапка и во кое специјалното јавното
обвинителство ги презентираа своите материјални докази во форма на две видео-снимки од одржана
седница на надзорна расправа која за прв пат се практикувала во Собранието на Република Македонија.
„ТИТАНИК“ КОК-7/18
Рочиштето на 12.09.2018 година беше одложено поради отсуство на еден обвинет за кој што беше
доставена лекарска документација за неговата здравствена состојба од страна на неговиот бранител.
На 24.09.2018 година се одржа јавна расправа на која што се изведуваа аудио снимките како докази на
обвинението. Беа репродуцирани над 140 аудио снимки.
„ОПШТИНА ЦЕНТАР“ (раздвоена постапка) КБР.1747/17
На 12.09.2018 година рочиштето беше одложено.
„ТАРГЕТ/ТВРДИНА“ КОК-47/17
Рочиштето на 13.09.2018 година беше одложено поради тоа што списите на предметот се во Апелациониот
суд Скопје и се чека одлуката по жалба на решението за судење во отсуство.
„ЛЕВИЦА“ КБР.986/16
Рочиштето на 14.09.2018 година беше одложено поради отсуство на судијата.
„ШПИОН/БОЖИНОВСКИ“ КОК-99/16
На рочиштето на 17.09.2018 година главниот претрес започна одново поради изминати 60 дена од
претходното рочиште. На почетокот јавниот обвинител зема збор и наведе дека во точката 32 од
обвинителниот акт се наведени дејствија на еден обвинет за кривичното дело оддавање на државна тајна,
кое што кривично дело не е опфатено со екстрадицијата па согласно законот јавниот обвинител се откажа
од гонење за тоа кривично дело за што судот донесе решение со кое се запре постапката за тоа кривично
дело што му се става на товар на обвинетиот. Рочиштето продолжи со утврдување идентитет и распит на
обвинетите.
На 20.09.2018 година на одржаното рочиште беше испитуван еден оштетен во постапката.
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„ОПШТИНА ЦЕНТАР“ КБР.1904/16
На 17.09.2018 година на одржаното рочиште беше испитан 1 сведок предложен од страна на застапниците
на обвинението.
Рочиштето на 21.09.2018 година беше одложено поради отсуство на еден обвинет.
„ТАМАРА“ КБР.930/18
Рочиштето на 17.09.2018 година беше одложено поради отсуство на еден обвинет.
Рочиштето на 28.09.2018 година беше одложено по барање на одбраната.
„ТВРДИНА 2“ КБР.1129/18
На ден 19.09.2018 година рочиштето беше одложено поради тоа што судот сеуште ја нема добиено одлуката
за екстрадиција на обвинетиот од Република Грција.
„ТИТАНИК 3“ КБР.1905/17
Рочиштето на 20.09.2018 година беше одложено.
„РОВЕР“ КБР.2454/15
Денешното рочиште беше одложено поради отсуство на еден обвинет и тројца бранители. Наредното
рочиште е насрочено на 02.11.2018 година.
„ТОТАЛ“ КБР.1493/17
Рочиштето на 24.09.2018 беше одложено поради промена на законскиот застапник на правното лице кое
што е обвинето во овој предмет.
„ТЕНДЕРИ“ КОК-64/17
Рочиштето на 25.09.2018 година беше одложено поради отсуство на бранителите кои што се ангажирани во
друг притворски предмет.
„ЗМИСКО ОКО“ КОК-38/16
Рочиштето на 25.09.2018 беше одложено поради неисполнети законски претпоставки за одржување на
рочиштето, а од страна на судот беше дадена наредба за вештачење колку изнесува штетата.
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„МАРИГЛЕН“ КБР.1271/16
Рочиштето на 28.09.2018 година беше одложено поради отсуство на јавниот обвинител и бранителот во
оваа постапка.
ЗАКЛУЧОЦИ:
1. Иако исти бранители се ангажирани во повеќе предмети, рочиштата за тие предмети се
насрочуваат во ист ден и ист час, па на крајот сето тоа завршува со одлагање на еден од закажаните
предмети, а во предметот „Топлик“ КОК-57/17 и со парични казни за адвокатите кои беа отсутни
поради тоа што беа на друго судење.
2. Предметите „Мариглен“ КБР-1271/16 и „Левица“ КБР-986/16 кои се водат по скратена постапка, а
чии расправи започнаа во 2016 година и се единствените активни предмети поврзани со „Шарената
револуција“, континуирано се одлагаат поради отсуство на јавен обвинител или судија.
3. Во предметот „Змиско око“ каде што обвинети се околу 70 лица, може да се констатира дека не е
почитувано начелото на судење во разумен рок со оглед на тоа дека постапката е започната 2007
година и сѐ уште трае, а континуирано се одлага поради големиот број на обвинети.
4. Коалицијата „Сите за правично судење“ во два наврати излезе со јавни реакции за предметот
„27ми април “ во врска со долгите судења кои што траеја повеќе од 10 часа дневно. Коалицијата
истакна загриженост во поглед на способноста на учесниците во постапката со полно внимание и
концентрација да ги следат овие долги рочишта, а која загриженост е поткрепена со праксата на
Европскиот суд за човекови права. На веб страната на Коалицијата, можете да ги најдете јавните
реакции.
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