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 Адвокат Александар Ивановић, братанац убијеног српског политичара с Косова
Оливера Ивановића, изјавио је да се не зна ко је убио Оливера, али се зна да неко моћан
прикрива све снимке безбедносних камера у Северној Митровици на којима је
забележено кретање људи који су пратили и убили његовог стрица.

  

Ивановић је у интервјуу за Нови магазин казао да је очигледно да ни после четири
године од убиства није сазрео тренутак да се налогодавци и извршиоци приведу правди.

  

„Сви су затајили. Једино није затајила пажња јавности и једног дела медија који редовно
подсећају да се и даље не зна ко је убио Оливера. То је уједно и највећи гарант да овај
случај неће пасти у заборав, јер су организатори убиства управо играли на ту карту“,
навео је Оливеров братанац.

  

  

Упитан да ли је и на који начин Оливер Ивановић представљао сметњу појединим
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функционерима Српске листе и политици Српске напредне странке према Косову,
адвокат Ивановић је рекао да је Оливер увек јавно износио свој став о свим питањима,
па и о појединцима окупљеним око Српске листе.

  

"Посебно је наглашавао као огроман проблем агресивну подршку тој групацији од стране
званичног Београда, и етикетирање оних који не желе да се прикључе тој листи,
описујући то као грубу злоупотребу државних позиција, закона и Устава. Он није крио
своје разлоге зашто не жели да се прикључи тој листи, наводећи да је у животу бирао и
с ким пије кафу, а камо ли с ким ће раме уз раме тражити подршку грађана на
изборима", објаснио је адвокат.

  

Ивановић је рекао да сигурно постоје снимци на којима се виде Оливерове убице.

  

"У Косовској Митровици се налази на десетине и десетине камера, оне су снимиле ко се
кретао у те две улице данима пре убиства и на сам дан. Оне крију одговор ко је пратио
Оливера, одакле су дошле и куда су отишле убице, па ако су то Албанци, поставља се
питање зашто нам наши који то тврде не покажу те снимке. Додатно мучи то што знамо
да је полицијски састав Косовске полиције у тој средини већински српски, да се све те
камере налазе на српским објектима, па се намеће питање, ко је толико моћан да
исконтролише да се ти снимци никада не појаве", истакао је братнац Оливера
Ивановића.

  

Подсетио је да да је пре убиства, било неколико физичких напада на Оливерову
породицу и имовину у Северној Митровици.

  

"Оливеру су бомбом разнели аутомобил, запалили канцеларију, Србин му је насилно упао
у стан док није био ту и разбијајући по стану пред дететом пренео претећу поруку с
циљем да га уплаше да се не кандидује на изборима. Пошто се ипак кандидовао, пред
изборе су му поново запалили кола. Ништа од тога га није одвратило од намере да се
бори за град у коме криминал неће имати главну реч, у коме се људи неће плашити за
своју безбедност. Међутим, неко је на крају ипак одлучио да га метком заустави у тој
борби. Пуцали су му у леђа", испричао је Ивановић. ;

  

На питање да ли се сазнало ко је наручио и платио израду спота на ТВ Пинк, којим је
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најављено убиство "издајника" Оливера Ивановића, адвокат је рекао да би тим
стварима, у нормалној држави, требало да се баве државни органи.

  

"Док су ти спотови емитовани, паралелно с њима против Оливера су и неки од највиших
званичника Србије такође водили прљаву кампању у којој су говорили да је глас за
Оливера глас против интереса Срба на Косову и Метохији. Дакле, све то је био део
организоване прљаве кампање која је имала за циљ да Оливера политички дискредитује
и сатанизује, па зато и не чуди што за тако нешто до данас нико није сносио никакву
последицу", рекао је Александар Ивановић за Нови магазин.

  

Оливер Ивановић је убијен 16. јануара 2018. године испред своје канцеларије у
Косовској Митровици.

  

(Бета)
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