
Поштовани суграђани, 

 

Иако смо као породица дубоко потресени догађајем који је наша сестра и кћер доживела 

почетком маја месеца, као савесни и одговорни људи осећамо обавезу и дужност да Вам се 

обратимо путем јавног саопштења и укажемо на поједине околности, за које имамо 

сазнања да се пласирају међу суграђанима, а које су потпуно искарикиране и нетачне. 

 

Напомињемо да смо због истражне фазе поступка, у ком стадијуму се поступак тренутно 

налази, ограничени у давању детаљних информација, јер откривање истих и јавно 

пласирање је законом забрањено и представља кривично дело, а ми ћемо се свакако 

придржавати прописа, те ћемо у овом тренутку само оквирно указати на поједине 

околности. 

Како се свакодневно сусрећемо са којекаквим коментарима који се пласирају путем 

интернета и неистинитим и непотпуним причама које и усмено круже међу Вама 

суграђанима, оправдано смо дошли до закључка да су грађани упознати само са једним 

малим делом критичног догађаја, са потпуно нетачним описом. Будући  да  грађани немају 

мотив да изврћу ствари и шире неистине, већ препричавају информације које су чули,  

онда је јасно да све пласиране информације нетачне садржине долазе од стране породице и 

пријатеља осумњиченог младића који, судећи по свему, на овај начин доводе људе у 

тоталну заблуду, претпостављамо све са циљем да се осумњичени младић жаргонски 

речено ,,опере пред народом“.   

Oво није нимало занемарљиво, јер под таквом заблудом људи стварају погрешну слику о 

целокупном дешавању, па на основу тога формирају свој став. И није проблем у 

ставовима, лични ставови и мишљења немају улогу у судским поступцима, проблем је у 

томе што свако себи даје за право да ЈАВНО коментарише, вређа, осуђује или подржава, и 

то све на основу неистинитих и непроверених информација које је добио. 

 

Дакле, информације које сте до сада имали прилике да чујете путем усменог и живог 

излагања породице осумњиченог у локалним медијима Far.rs  и  РТЦ -YouTube, а у оквиру 

одржаног протестног скупа, као и остале усмене информације од стране људи блиских 

осумњиченом, представљају ЛИЧНИ ДОЖИВЉАЈ и ЛИЧНА УБЕЂЕЊА особа које 

их пласирају, А НЕ УТВРЂЕНО И ДОКАЗАНО ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ.  
Људи могу тумачити и доживљавати  ситуацију и поступак овако или онако, укључујући и 

судску документацију али  je крајње непримерено, на крају крајева и противзаконито, да те 

своје личне доживљаје и лична убеђења јавности презентује СА ТВРДЊОМ да су 

тачне, доказане и утврђене, што се у овом случају чини, нарочито од стране родитеља 

осумњиченог, а чињеница је да то још увек нису. Јер истрага је фаза у којој се докази 

само прикупљају.  

Оно што ми можемо у овом тренутку рећи је то да је наша сестра и кћер преживела  

вишечасовно насиље, различитог облика. О степену агресивности сведочи велики број 

повреда по целом телу, од главе до испод колена. Нарочито су нас забринули крвни 

подливи на беоњачама очију, за чији опоравак и дан данас прима терапију. Пре пар дана 

саветована јој је операција очију на чијој припреми увелико радимо, тако да се 

осумњиченом страном уопште не бавимо. 

 

Сматрамо потпуно дегутантним да описујемо појединости, стање гардеробе и доњег веша 

као и остале њене предмете из критичне вечери, документацију не смемо јавно тумачити и 



износити иако је имамо на претек, рећи ћемо само да елементи који су по закону 

неопходни  да би било покретања прве фазе поступка, а то су основи сумње, тога свакако 

има довољно.  

Јер како окарактерисати чин стезања за врат свом силом, у намери да лице игуби доток 

ваздуха, или шутирање и песничење у пределу главе док немоћно лежиш на земљи и 

молиш за милост, и низ других стравичних и ужасних радњи које су уследиле, за које 

такође постоје основи сумње да су се десиле, али које због деликатности нећемо помињати 

у овом саопштењу. 

Не морамо посебно објашњавати колико срамотном и забрињавајућом сматрамо чињеницу 

да се након свега тога покушавало ступити у контакт са оштећеном девојком, непосредно 

преко других људи , не зато да би се, рецимо, поставило питање како је она након 

критичне вечери, већ да би јој било безобразно поручено ,,да се уразуми“ !  

 

Имајући то у виду, одговорно тврдимо да оштећеној страни уопште не треба ,,тата који је  

тужилац“, нити било какво ,,намештање притвора“, како појединци то доживљавају, јер и 

да је у питању било које друго занимање, ток поступка би био потпуно исти. То не кажемо 

ми, то говоре горе поменути основи. 

 

Ово се наравно односи и на питање притвора, јер младићу је одређен притвор као и свим 

осталим осумњиченим лицима у оваквим ситуацијама. У конкретном случају, према 

досадашњој документацији, испуњени су сви законски услови за одређивање 

притвора - и основана сумња као општи услов, и један од законских таксативно 

наведених посебних услова.  С обзиром на то, ,,тата тужилац“ нема поребе да уопште 

,,уплиће прсте“, како то породица осумњиченог младића погрешно доживљава и пласира, 

јер момак је САМ, својим понашањем, себи обезбедио положај осумњиченог лица. 

А притвор није казна, притвор је привремено и превентивно лишење слободе, те ће 

осумњичени младић свакако одатле изаћи, оног момента када надлежне институције 

утврде да су престали разлози за притвор, а не када појединци сматрају да треба и пожеле. 

Иначе, да не би касније дошло до замена теза, излазак из притвора не значи да лице није 

извршило кривично дело, јер судски поступак траје и након укидања притвора, већ да су, 

као што смо рекли, престали законски разлози за трајање истог. 

 

Дискусије појединаца везане за постојање неког ,,лажног пријављивања“ или ,,лажног 

сумњичења“,  „мењања исказа“ и ,,повлачења пријаве“, тотална су измишљотина! Такође 

представљају личну перспективу и лични доживљај оних који то пласирају, прво из 

разлога јер не постоји службени докуменат који иде у прилог томе, а друго статус 

осумњиченог лица не додељује особа која га пријављује, већ стручна лица у 

предистражном и истражном поступку, која су довољно квалификована и компетентна да 

оцене да ли је нешто лажно или не.  

 

Правда, казна или ослобођење од исте се не постиже и не тражи на Facebook-у или улици, 

већ у овлашћеним државним институцијама. Уосталом, правда се не тражи силом и 

притиском, правда се заслужује. 

                                                                                                                 С поштовањем, 

                                                                                                           породице Јанков и Вучковић 

 

 



 

  

 

 

 


