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Имајући у виду заинтересованост јавности и медијску пажњу коју су привукли
одређени предмети у протеклом периоду (јануар – јун 2017.године), а све у циљу ширења
добре слике о тужилаштву, транспаретности рада и доступности у раду ВЈТ и повећање
поверења грађана у наш рад, Више јавно тужилаштво у Врању је одлучило да изда следеће:
САОПШТЕЊЕ
Да је Више јавно тужилаштво у Врању, након спроведеног поступка истраге против
В.Ч. (36) из с.Рајчиловци, дана 17.02.2017.године, подигло оптужнуцу, због постојања
оправдане сумње, да је учинио кривично дело убиство из чл.113.Кривичног Законика, тако
што је дана 12.09.2016.године, око 08.00 часова, у с.Рајчиловци, испред породичне куће, у
стању битно смањене урачунљивости након вербалног сукоба са својом сада пок. мајком
В.В., због свађе која је била између између сада покојне и супруге окривљеног, и због које
свађе супруга окривљеног напустила кућу са децом, исту умишљајно лишио живота, на
сеоском путу удаљеном 100 м од његове породичне куће, сустигао сада пок. В.В., ухватио
за предњи део дуксерице, и иззадњег џепа од панталона извадио кухињски нож дужине
сечива 12 цм., и истом убоо више пута ошт.В.В., услед којих повреда је оштећена на лицу
места преминула.
Такође, Више јавно тужилаштво у Врању, након спроведеног поступка истраге
против И.М. И И.В. обоје из села Клисура општина Сурудлица, дана 14.03.2017.године, због
постојања оправдане сумње, да су као саизвршиоци учинили кривично дело убиство из
чл.113. у вези чл.33.Кривичног Законика, тако што су дана 30.09.2016.године, око 16.00
часова, у с.Клисура, у стању смањене урачунљивости али не и битно, услед афекта страха и
афекта гнева, средњег интизитета, свесни свог дела чије су извршење хтели, као ис весни
да је њихово дело забрањено, на шумском земљаном путу у махали „Гранџина“, лишили
живота свог комшију, сада пок.Г.С. из с.Клисура, са којим су били у свађи и кога су тог дана
приавили полицијској патроли ПО Власина да врши бесправну сечу у шуми на месту
зв.“Гранџина река“, на тај начин што су окр.М.И. дрвеном мотком дужине 155 цм и
пречника 4 цм, коју је истргао из руку сада пок.Г.С., а након што их је сада покојни овом
мотком ударио по глави и лако телесно повредио говорећи :“чије сечем ја“, а окривљена
И.В. дрвеном мотком коју је носила са собом дужине 140 цм и пречниак 2,5 цм, више пута
замахујући овим моткама одозго наниже, ударали сада покојног у пределу главе, врата и

леве подлактице, а усле дкојих повреда је пао на земљу, наневши му тако збирно тешку
телесну повреду опасну по живот, од којих повреда је покојни С.Г. преминуо на лицу места.
Дана 06.05.2017.гдоине, Више јавно тужилаштво у Врању, донело је наредбу о
спровођењу истраге против П.Г. и Ц.С., због постојања основа сумње да су: осумњичени Г.П.
из Ниша, учинио кривично дело тешко убиство из чл.114.ст.1.тач.11.Кривичног Законика а
осумњичени Ц.С. кривично дело непријављивање кривичног дела и извршиоца из
чл.332.ст.1.Кривичног Законика и кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног
кривичног дела из чл.333.ст.3.КЗ у вези чл.114.ст.1.тач.14.Кривичног Законика, тако што је
осум. Г.П. дана 04.05.2017.године око 17.30 часова, на државном путу Б 1 реда, на релацији
Лучане – Бујановац, лишио живота више лица и то бившу ташту И.Д., бившу супругу П.Ј. из
Гњилана и своју мал. ћерку П.Х. лако телесноо повредио, док осумњичени Ц.С. такође у
истом врмену и месту, помогао осумњиченом Г.П., тако што га је одвезао до Бујановца, да
би се исти удаљио у непознатом правцу другим возилом до Врања, не пријавши кривично
дело и извршиоца, тек након протека више сати од извршења кривичног дела, омогућивши
на тај начин осум.Г.П. да побегне у непознатом правцу.
Такође, обавештавамо Вас да је у предметима овог тужилаштва и то: против Ц.М.
из с.Ружићи, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело силовање из
чл.178.ст.3. у вези ст.1.Кривичног Законика и у предмету против И.В., З.В. и М.Р. сви из
Врања, због постојања основа сумње да су као саизвршиоци учинили продужено кривично
дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из чл.234.ст.3. у вези ст.1. у
вези чл.33. и чл.61.Кривичног Законика, прекорачењем граница својих овлашћења, у
намери прибављања противправне имовинске користи за друга правна лица и
предузетнике, а на штету „Алфа плам“ Врање, истрага у завршној фази и да се предузимају
и друге доказне радње у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, те
ћемо Вас након доношења одлуке у овим предметима благовремено обавестити.

