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АКТУЕЛНИ СУДСКИ ПОСТАПКИ
„МОНСТРУМ“ КОК-66/17
На 01.03.2019 година постапката продолжи во фаза на изведување на докази. Се изведуваа докази
прибавени со посебни истражни мерки.
На 13.03.2019 година продолжи судскиот процес со изведување на докази прибавени со посебни
истражни мерки.
На 22.03.2019 година главната расправа продолжи во фаза на доказна постапка со изведување на докази
прибавени со посебни истражни мерки.
На 27.03.2019 година рочиштето за главен распит продолжи во фаза на доказна постапка со изведување
на докази прибавени со посебни истражни мерки.

„ТОПЛИК“ КОК-57/17
Рочиштето на 04.03.2019 година се одложи поради непотполн судечки совет.
На 20.03.2019 година, рочиштето за главна расправа продложи во фаза на доказна постапка и притоа
претставник на Државно правобранителство на РМ се произнесе по однос на оштетното побарување а
изведени беа вкупно 39 материјални докази од страна на одбраната.

„ТАМАРА“ К-930/18
На 04.03.2019 година на одржаното рочиште се испитуваше оштетената.

„ТРАНСПОРТЕР“ КОК-30/17
Рочиштето на 05.03.2019 година се одложи поради отсуство на еден обвинет од здравствени причини.

„ТРАЕКТОРИЈА“ КОК-52/17
Рочиштето на 05.03.2019 година се одложи поради отсуство на јавниот обвинител.
На 13.03.2019 година продолжи постапката со изведување на материјалните докази од страна на
специјалното јавно обвинителство.
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„НИКОЛА САЗДОВСКИ“ К-1788/18
Рочиштето на 05.03.2019 се одложи поради недоволно време за изготвување вешт наод и мислење.
На 19.03.2019 година доказната постапка продолжи со испитување на вешто лице.
На 28.03.2019 година рочиштето се одложи поради отсуство на бранител.

„ТРЕВНИК“ К-238/18
Рочиштето на ден 06.03.2019 година се одложи поради отсуство на еден обвинет од здравствени
причини.
На 29.03.2019 година рочиштето за главна расправа продолжи во фаза на доказна постапка со
испитување на еден сведок предложен од страна на јавниот обвинител.

„ТИТАНИК“ KOK-7/18
Рочиштето на ден 06.03.2019 година се одложи поради тоа што еден од обвинетите беше присутен на
друго рочиште.
На 08.03.2019 година продолжи рочиштето во фаза на доказна постапка, се изведуваа материјални
докази на специјалното јавно обвинителство.
На рочиштето на 11.03.2019 година беа изведени 239 материјални докази од страна Специјалното јавно
обвинителство.
На 19.03.2019 година, рочиштето за главна расправа продолжи во фаза на доказна постапка со
изведување на материјални докази предложени од страна на Специјалното јавно обвинителство.
На 25.03.2019 година, рочиштето за главна расправа се одложи поради отсуство на обвинет.

„ НАСИЛСТВО ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР“ K-1904/16
На рочиштето од ден 06.03.2019 година беа изведени материјалните докази на Специјалното јавно
обвинителство.

„ТАЛИР“ KOK-3/19
Рочиштето на ден 07.03.2019 година се одложи поради отсуство на бранителот на обвинетото правно
лице.
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„ТИТАНИК 2“ KOK-62/17
На 08.03.2019 година беше објавена пресудата за предметот „Титаник 2“, судот донесе осудителна
пресуда за сите обвинети во оваа постапка. Обвнетиот Мендух Тачи е прогласен за виновен и осуден на
ефективна казна затвор во траење од 3 години и 2 месеци, обвинетиот Бедрадин Ибраими е прогласен
за виновен и осуден на ефективна казна затвор во траење од 4 години и 6 месеци. Обвинетите Влатко
Сајковски, Сашо Срцев, Анета Стефановска и Сашо Мијалков се прогласени за виновни и осудени на
ефективна казна затвор во траење од 3 години.
По предлог на Специјалното јавно обвинителство судот донесе решение за определување мерка притвор
за 2 обвинети и определеување мерки на претпазливост за 4 обвинети.

„ТРИСТА“ KOK-7/19
Апелациониот суд Скопје предметот „Триста“ го врати на повторување на постапката. На 12.03.2019
година повторно започна постапката по овој предмет, беа дадени воведни говори од страна на
Специјалното јавно обвинителство и одбраната.

„ТНТ“ KOK-53/17
На 12.03.2019 година продолжи судскиот процес по овој предмет со испитување на технички советник од
страна на одбраната.
На 18.03.2019 година продолжи доказната постапка со испитување на вешто лице.
На 21.03.2019 година главната расправа продолжи во фаза на доказна постапка со испитување на еден
сведок предложен од страна на јавниот обвинител.

„ТЕНДЕРИ“ KOK-64/17
На 14.03.2019 година рочиштето се одложи ппоради тоа што сведоците кои што беа повикани од страна
на судот не беа присутни.

„ТАРГЕТ/ТВРДИНА“ KOK-47/17
На 14.03.2019 година се одржа рочиште на кое што се испитување 1 сведок од страна на Специјалното
јавно обвинителство.
Рочиштето за главна расправа на ден 26.03.2019 година се одложи поради закажана јавна седница на
Апелациониот суд Скопје во врска со разгледување на жалба против решение на еден од обвинетите во
предметот.
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„ТРЕЗОР“ KOK-60/17
На 18.03.2019 година продолжи доказната постапка со испитување на еден сведок од страна на
Специјалното јавно обвинителство.
На 27.03.2019 година главната расправа продолжи во фаза на доказна постапка и притоа беа испитани
двајца сведоци предложени од страна на јавниот обвинител.

„МАЏАР ТЕЛЕКОМ“ K-817/11
На 18.03.2019 година продолжи доказната постапка со испитување на еден сведок.
На 20.03.2019 година продолжи доказната постапка со сослушување на еден сведок.
На 27.03.2019 година продолжи доказна постапка и притоа беше испитан еден сведок на предлог на
одбраната.

„27ми АПРИЛ“ KOK-40/18
На 15.03.2019 година беше јавно објавена пресудата. Судот ги прогласи за виновни и ги осуди 16 лица
на ефективна затворска казна, а за 1 лице донесе ослободителна пресудата. По предлог на Јавниот
обвинител судот определи мерка притвор за сите 16 лица.

„ТЕНКОВИ“ K-1978/16
Рочиштето на 19.03.2019 година се одложи поради отсуство на претставникот од Министерството за
одбрана.

„ТАРИФА“ КОК-51/17
На 20.03.2019 година рочиштето за главна расправа продолжи во фаза на испитување на еден обвинет.
На 21.03.2019 година се продожи со вкрстено испитување на обвинетиот од страна на јавниот обвинител
и се започна со директно испитување на сведок од странство предложен од страна на одбраната.
На 22.03.2019 година се продолжи со вкрстено испитување на сведокот од странство од страна на јавниот
обвинител.

„ТОТАЛ“ КБР.1493/17
На 26.03.2019 година рочиштето за главна расправа се одложи поради отсуство на претставник на едно
обвинето правно лице.

„РОВЕР“ К-2454/15
На 29.03.2019 година рочиштето за главна расправа се одложи поради отсуство на двајца обвинети.
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