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 Поједини приштински медији пишу о томе како је Милан Радојичић кум контроверзног
бизнисмена са Косова Звонка Веселиновића, са којим се нашао на оптужници
Тужилаштва за организовани криминал 2012. због сумњи да су, заједно са Драганом
Ћурчићем, 2010. присвојили 32 возила која су власништво компаније Хипо-Алпе Адрија
лизинг.

  

  Међутим, на тај случај је Апелациони суд у марту 2016. ставио тачку, а пресудом
другостепеног суда правноснажно су ослобођени свих оптужби. Веселиновић је ухапшен
шест месеци пре подизања оптужнице за привредни криминал, али је остало
неразјашњено да ли је ухапшен због сумњи да је организовао нереде на северу Косова,
како га је тада означио Кфор, а сумњичио Еулекс. Био је то сукоб за који је Кфор тврдио
да постоји и снимак који доказује да су главни организатори напада на међународне
снаге на Косову били Звонко Веселиновић и његов брат.   

О томе да је Веселиновић изградио империју на Косову на основу сумњивих послова
(трговином дрогом, шверцом нафте...) медији извештавају уназад годинама, прецизније
од 2011, када је шира јавност и први пут чула за њега, јер се истакао у организовању
спречавања Албанаца из јужног дела Митровице да пређу у српски део града. Био је и
један од организатора постављања барикада 2011. на северу Косова. Истиче се
блискост са претходном као и актуелном влашћу, а у прилог веза са СНС наводи се,
између осталог, посао изградње ауто-пута на Коридору 11, вредан 75 милиона долара,
који је прошле године додељен конзорцијуму фирми на чијем челу једне од њих је и
Звонко Веселиновић. Телевизија Н1 је у априлу прошле године известила да је на једној
деоници Коридора ангажована фирма Инкоп, коју је од претходног власника у фебруару
2013, без икакве надокнаде, формално преузела сестра Звонка Веселиновића. Звонко
Веселиновић је у кратком разговору потврдио за Инсајдер да он руководи фирмом
Инкоп. На питање да ли је близак СНС Веселиновић је одговорио да јесте, али да је пре
тога сарађивао и са представницима претходне власти, посебно у време постављања
барикада на северу Косова.
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О Радојичићу, међутим, домаћа јавност пише само у контексту кумства са Веселиновићем
и поменутој оптужници за привредни криминал из 2012.

  

Још једно контроверзно име са севера Косова о којем медији извештавају у контексту
сумњивог бизниса и завођења реда је Зоран Милојевић Зеља, власник бензинске пумпе
у Лепосавићу. О њему, међутим, наводе и да је један од "главних батинаша СНС" у
Србији, поготово током кампање локалним изборима. Како је лист Блиц из јуна 2015.
године известио, Милојевић је учествовао у инцидентима у Врбасу, Оџацима, Мионици,
Мајданпеку... а ниједно од пребијања, почев од првог, у Србобрану, марта 2013, до сада
није добило судски епилог, нити су подигнуте оптужнице, иако су надлежни
располагали подацима, почев од регистарских таблица аутомобила које су користили
батинаши, до директне идентификације нападача. Он је, у време када је Канцеларијом
за КиМ руководио Александар Вулин, постао саветник у Канцеларији, члан ИО СНС и
повереник СНС за КиМ, а био је и "представник Телекома" за КиМ. За Милојевића бивши
функционер СНС Саша Мирковић тврди да командује паралелним структурама СНС
сачињеним од активиста и људи који су запослени у МУП и БИА.

  

(Данас)
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