
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
ПИ.бр.94/17 
28.11.2017.године. 
В р а њ е 
БЈ/ЛЈ  
 
 

САОПШТЕЊЕ 
 

Више јавно тужилаштво у Врању је након саслушања осумњиченог М.И. из Врања (1986), 
донело наредбу о спровођењу истраге, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело 
тешко убиство из чл.114.ст.1.тач.5.КЗ у стицају са кривичним делом недозвољена производња, 
држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из чл.348.ст.4. у вези ст.1. КЗ у вези 
чл.60.Кривичног Законика, тако што је дана 25.11.2017.године, око 20.00 часова у холу 
хотела „Симпо-Пржар“ Врање, лишио живота сада пок. С.В. из Врања 
 

По предлогу Вишег јавног тужилаштва у Врању , Судијаза предходни поступак Вишег суда 
у Врању ј еосумњиченом одредио притвор у трајању до 30 дана, а у поступку даље истраге 
предузеће се и друге доказне доказне радње и извршити неопходна вештачења 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
ПИ.бр.90/17 
26.11.2017.године. 
В р а њ е 
БЈ/ЛЈ  
 

САОПШТЕЊЕ 
 
 
 

Дана 25.11.2017.године, око 20.00 часова, хицима из ватреног оружја лишен је живота 
сада пок. В.С. (1966) из Врања, а осумњиченом М.И. (1986) из Врања одређено је задржавање, због 
постојања основа сумње да јеучинио кривично дело тешко убиство из чл.114.Кривичног Законика. 
Од стране Вишег јавног тужилаштва у Врању извршен је увиђај лица места и издата је наредба за 
обдукцију, а у даљем току истраге биће предузете и друге доказне радње ради расветљавања 
кривичног догађаја. 
 
 
 
 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
ПИ.бр.86/17 
21.11.2017. године 
В Р А Њ Е 
 
 
 

С А О П Ш Т Е Њ Е 
 
 
 

Пред Вишим јавним тужилаштвом у Врању дана 20.11.2017.године, покренута је 
истрага против С.М. из Врања (рођен 1970. године), распоређеног на пословима саветника за 
израду решења за локалне таксе - обрачун пореза физичким лицима, због постојања основа сумње 
да је извршио продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја из чл.359.ст.3. у вези 
ст.1. у вези чл.61. Кривичног законика, у периоду од 01.01.2017. године до краја октобра 2017. 
године, на тај начин што је прибавио противправну имовинску корист 32 правним и физичким 
лицима у укупном износу од 2.801.322,75 динара, јер је истима као закупцима јавних површина 
супротно Одлуци Градског већа и комисије додељивао јавне површине којима су понуде одбијене, 
смањивао цену закупа по м2, издавао дупла решења, задржавао решења да би остварили право на 
умањење таксе. 

По предлогу Вишег јавног тужилаштва у Врању против С. М. из Врања, одређен је притвор 
од стране судије за претходни поступак Вишег суда у Врању у трајању до 30 дана. 


