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По оптужници Вишег јавног тужилаштва у Врању од 17.02.2017.године, против Васев
Чедомира из с.Рајчиловци општина Босилеград, због извршења кривичног дела убиство из
чл.113.Криивчног Законика, над својом сада пок. мајком В.В. из с.Рајчиловци, након
спроведеног кривичног поступка пред Вишим судом у Врању, донета је пресуда
(неправоснажна), којом се оптужени В.Ч. оглашава кривим због напред наведеног
кривичног дела и осуђује на казну затвора у трајању до 14 година, на коју пресуду је
бранилац оптуженог уложио жалбу.
Такође, по оптужници Вишег јавног тужилаштва у Врању од 13.08.2014.године,
против опт. Радослава Мојсиловића из Врања и опт.Анита Здравковић из Врања, због
извршења криивчног дела злоупотреба службеног положаја одговорног лица из
чл.234.ст.3. у вези ст.1. у вези чл.33.Кривичног Законика, опт.Славица Петровић из
с.Златокоп и опт.Јовица Милосављевић из Врања, злоупотреба положаја одговорног лица
у помагању из чл.234.ст.3. у вези ст.1. у вези чл.35.Кривчног Законика, након спроведеног
кривичног поступка пред Вишим судом у Врању, донета је пресуда (неправоснажна), којом
се оптужени Радослав Мојсиловић и Јовица Милосављевић обојица из Врања, оглашавају
кривим, што су дана 15.11.2009.године, опт.Радослав Мојсиловић вршећи дужност
председника надзорног одбора АД „Водоградња“ Врање, а коме је од стране већинских
власника чланова конзорцијума АД „Водоградња“, фактички поверено управљање и
располагање имовином предузећа, као одговорно лице, прибавио себи противправну
имовинску корист у износу од 4.221.000,оо динара, тако што је наложио опт.Анити
Здравковић, да за његове личне потребе по било ком основу, припреми финансијску
документацију и подигне готов новац са рачуна предузећа код „Комерцијалне Банке“ у
Врању, и исти однесе и преда у мењачници „СГ“ у Врању (власништва Часлава Илића члана
Конзорцијума АД „Водоградња“), одакле ће он или неко друго лице подићи новац, па је
опт.Анита Здравковић наложила благајници Славици Петровић да као одговорно лице
сачини налог за исплату без броја и отишла код „Комерцијалне Банке“ у Врању и предала

документацију опт.Јовица Милосављевић. који је као одоговорнно лице у својству стручног
сарадника за средства и трезор филијале са благајне банке извршио наведену исплату од
4.221.000,оо динара по основу налога за испалту АД „Водоградња“ Врање, где је као сврха
исплате стајала, позајмица радницима са шифром 165, иако налог није пратио списак
радника АД. „Водоградња“, нити одлука предузећа за оваквом исплатом, па је уписао другу
шифру исплате број 182, која се односи на повраћај позјамице за ликвидност оснивачу, а
да предходно по рачуну предузећа није било уплате извршених на основу шифре 181, која
се односи на уплату позајмице оснивачу за ликвидност, након чега је преузети новац из
Банке опт.Славица Петровић предала у мењачници, без икавог евидентирања новца, нити
потврди о предаји новца, на који начин је опт.Јовица Милосављевић. помогао
опт.Радославу Мојсиловићу у извршењу кривичног дела злоупотреба службеног положаја
одговорног лица из чл.234.ст.3. у вези ст.1..Кривичног Законика, услед чега је опт.Радослав
Мојсиловић прибавио себи корист а причинио штету АД „Водоградња“ у износу од
4.221.000,оо динара , оглашавају кривим и осуђују на казне затвора и то опт. Радослав
Мојсиловић у трајању од две године а опт. Јовица Милосављевић у трајању од једне
године.
Истом пресудом се опт.Анита Здравковић из Врања и опт.Славица Петровић из
с.Златокоп, ослобађају од оптужбе, да је Анита Здравковић. извршила кривично дело
злоупотреба положаја одговорног ица из чл.234.ст.3. у вези ст.1. у вези чл.33.КЗ, а
опт.Славица Петровић кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у помагању
из чл.234.ст.3. у вези ст.1. у вези чл.35.КЗ

