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Драган Марковић Палма, председник Јединствене Србије, вршио је притисак због
судског поступка против Светлане Ражантовић Цеце. Марковић је, како сазање „Блиц“,
претио и да неће гласати за поједине законе.

  

- Сада је бесан што је написана оптужница против његове пријатељице. Он је раније
претио и вређао када се помињао судски поступак против Цеце. Познато је да је био
потпредседник странке Жељка Ражнатовића Аркана и да је пријатељ са његовом
удовицом - каже извор „Блица“ који је упознат са дешавањима у Скупштини.

  

Марковић јуче није желео да коментарише наводе о притисцима.

  

- Нека суд ради свој посао, немојте да сте ви новинари старији од папе - рекао је
резигнирано Марковић и залупио слушалицу.

  

Портпарол Светлане Ражнатовић јуче је кратко рекао да она не жели више да
коментарише написе у медијима и „да је све што је имала већ рекла“.

  

Истрага против Светлане Ражнатовић због незаконите продаје фудбалера Обилића и
веће количине оружја пронађеног у њеној вили покренута је још 2003. након њеног
хапшења у акцији „Сабља“, али се поступак и после седам година налази на почетку. Да
поступак дуго траје јуче је констатовала и сама певачица. Она је јавности објаснила да
су основни разлог вештачења „која су рађена три пута“. Међутим, оно што се може
констатовати да је одуговлачења у поступку заиста и било, а да су вештачења
делимично и служила у ту сврху. Разлог дугог поступка ипак лежи у политичкој заштити
коју је уживала последњих година.

  

И Душан Давидовић, директор Центра за превенцију криминалитета и сарадник
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Институт за криминолошка истраживања, каже за „Блиц“ да потпуно јасно да је поступак
против Ражантовићеве трајао седам година јер је имала подршку људи из власти.

  

- Видели смо како је претходна влада уживала на њеном концерту. То је било
демонстрирање да је миљеница власти, скоро национални симбол. Уколико је једној
нацији симбол оптужен за кривично дело, онда са том нацијом нешто није у реду - каже
Давидовић.

  

Он наводи да суд треба у ефикасном и брзом поступку да утврди да ли су тачне сумње
да је Светлана Ражнатовић држала оружје и да је незаконито стекла више милиона
евра.

  

- Она је симбол деведесетих година прошлог века. Само да се сетимо како се шепурила
на стадиону Обилића док је Аркан био жив. Због тога, наравно, не треба да јој се суди,
али о томе мора да се води рачуна уколико се позива на званичне и државне свечаности
- каже Давидовић.

  

„Блиц“ је објавио садржај написане оптужнице против Цеце Ражнатовић која ће
наредних дана бити поднета суду. Она се у том нацрту оптужнице терети заједно са
сестром Лидијом Величковић-Оцокољић за незакониту продају десет фудбалера
Обилића и узимање 235 милиона динара после смрти њеног супруга Жељка
Ражнатовића Аркана. Ражнатовићева се у оптужници терети и за држање веће
количине оружја у вили поред Звездиног стадиона.

  

Маловић: Нико није изнад закона

  

Министарка правде Снежана Маловић каже за „Блиц“ да очекује да ће тужилаштво
убрзо донети коначну одлуку у случају Светлане Ражнатовић.
  - Нико није изнад закона и нико више не сме да врши притисак на правосуђе и да се
предмети држе по фиокама. Правосуђе је у последњих годину дана у многим одлукама
показало да нико, без обзира на друштвени положај, није избегао руку правде.
Згрожена сам чињеницом да тај поступак траје седам година и управо један од разлога
зашто смо кренули у реформу правосуђа јесте непримерено дуго трајање поступака. И
сви остали нерешени предмети из прошлости добиће судски епилог, попут убистава
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Славка Ћурувије, Даде Вујасиновић, побуне Јединице за специјалне операције, односно
утврђивања политичке позадине убиства премијера Зорана Ђинђића - каже министарка
правде.
  Она је напоменула да не жели да прејудицира било какву врсту одлуке о евентуалној
кривици, али да очекује да ће кроз ефикасан судски поступак бити утврђене све
релевантне околности које ће суд слободно ценити.

  

(Блиц)
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