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С А О П Ш Т Е Њ Е 
 
  
 
            Дана 20.02.2016. године, у селу Биновце, општина Сурдулица, дежурни заменик 
јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Врању је, у присуству овлашћених службених 
лица Полицијске управе у Врању и Полицијске станице у Сурдулици, извршио увиђај лица 
места којом приликом је утврђено да је сада покојни В.З., рођен 1956. године, нападнут 
ножем и да је задобио више убодних рана по телу, између осталог и убодну рану на 
средини грудног коша у пределу срца. 

Истог дана малолетни А.Д., рођен 2000. године, приведен је судији за малолетнике 
Вишег суда у Врању, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело убиство из 
чл.113. Кривичног законика, кривично дело неовлашћено коришћење туђег возила из 
чл.213. Кривичног законика и кривично дело недозвољена производња, држање, ношење 
и промет оружја и експлозивних материја из чл.348.ст.4. у вези ст.2. Кривичног законика. 
Након саслушања, малолетном осумњиченом је на основу чл.211.ст.1. тач.1, 2. и 4. Законика 
о кривичном поступку одређен притвор у трајању до 30 дана. 

Дана 21.02.2016. године, од стране обдуцента Завода за судску медицину у Нишу 
извршена је обдукција леша покојног В.З. Обдуцент се приликом обдукције усмено 
изјаснио да је убодна рана у пределу грудног коша била безусловна смртоносна. 

Полиција врши додатне провере да ли је малолетни учинилац наведених кривичних 
дела евентуално имао саизвршиоце и помагаче. 
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            Дана 17.02.2016.године, Вишем јавном тужилаштву у Врању, поднета је кривична 
пријава Полицијске станице у Бујановцу, против малолетне Р. Џ. из с. Биљача, општина 
Бујановац, због постојања основа сумње да је учинила кривично дело убиство детета при 
порођају из чл.116. Кривичног законика, тако што је непосредно после порођаја свог 
женског детета почетком јануара 2016. године, исто лишила живота у десетом лунарном 
месецу живота, док је код ње трајао поремећај изазван порођајем, па је на свиреп и 
подмукао начин дејством оштрице и тупине механичког оруђа и физичке силе нанела тешке 
телесне повреде опасне по живот које због саме природе и обимности завршиле смртним 
исходом и исто бацила у с. Биљача у економском делу дворишта напуштене куће власника 
Х.Р., где је и пронађено дана 11.01.2016.године, без горњих и доњих екстремитета и 
недостатка вилице, који наводи су поткрепљени прибављеним налазима вештака и другим 
материјалним доказима. 

Више јавно тужилаштво у Врању,  против малолетне Р.Џ. захтеваће покретање 
припремног поступка пред Судијом за малолетнике Вишег суда у Врању, сходно Закону о 
малолентим учиниоцима криивчних дела и криивичноправној заштити малолетних лица 


