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Текст оптужнице за случај убиства Оливера Ивановића је завршен и послат на
превођење, потврдио је за Коссев Махмут Хаљими, адвокат Марка Рошића, једног од
седам, како је јавности познато, до сада осумњичених за умешаност у случај убиства.
Рошићев адвокат позвао се на наводе специјалног тужиоца, Суљ Хоџе.

  

  

Фарук Кореница, адвокат још једног осумњиченог, припадника Косовске полиције,
Недељка Спасојевића, није имао ова сазнања. Он, штавише, сматра да од ове оптужнице
"нема ништа", те да се "само купује време".

  

Специјални тужилац надлежан за случај убиства Оливера Ивановића, Суљ Хоџа, још 1.
новембра  је за Коссев потврдио  да ће у року од 15 до 20 дана бити подигнуте
оптужнице против осумњичених, Марка Рошића и Недељка Спасојевића, као и да се
ради на томе да се подигне "заједничка оптужница" против свих осумњичених.
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Хоџа је тада уједно рекао да ово тужилаштво има нова сазнања у вези са случајем
убиства српског политичара, али да ће она бити позната за јавност у тренутку када се
подигну оптужнице. Деветнаест дана касније, оптужница још није подигнута, али је,
како је за Коссев потврдио адвокат Марка Рошића, текст завршен и послат на
превођење.

  

"Оптужница није подигнута, чекамо. Јуче ми је (специјални тужилац Косова, Суљ Хоџа)
рекао да је оптужница завршена и да је послата на превођење и због тога мора да се
касни мало".

  

Када ће бити подигнута, ко су осумњичени, да ли су у питању појединачне или групна
оптужница, шта се осумњиченима ставља на терет, Хаљимију није познато, те наводи да
ће морати да се сачека њено обелодањивање, односно, званично подизање.

  

Кореница: Од тога нема ништа, само се купује време

  

Са друге стране, Фарук Кореница, адвокат припадника Косовске полиције са севера,
Недељка Спасојевића, који се такође сумњичи за умешаност у убиство Ивановића, нема
никаква нова сазнања о могућности подизања оптужнице.

  

"Осим празног обећања које је дато пре скоро месец дана, да ће оптужница бити
подигнута за 15 дана, а ево скоро месец је прошао, ништа немам", каже у телефонском
разговору за Коссев.

  

Кореница сматра да оптужница не би требало ни да се подиже, те да би требало чак и
да се "обустави истрага".

  

"Оног тренутка када тужилац има добро основану сумњу, њему су отворена врата да
подигне оптужницу, али ако неко 12 месесци наводно скупља доказе за нешто, а нема
никаквог резултата, фактички истрага и не постоји".
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Коментаришући наводе специјалног тужиоца, изнете пре 19 дана у изјави за Коссев, о
томе да постоје нова сазнања о овом случају која ће бити позната јавности када се
подигне оптужница, Кореница поставља питање - где су били ти докази током ових 10
месеци?

  

"Законом је регулисано да истрага мора да траје што краће, она не сме да се претвори у
главни претрес. Према томе, од тога нема ништа, тај човек (Недељко Спасојевић) је био
доступан властима увек и нажалост, након атентата на Оливера Ивановића, неко хоће
само да временом докаже да је наводно све урадио да би на крају рекао он или суд –
извините али овде нема ништа".

  

А најтеже је, како каже, Спасојевићу, који се у притвору налази још од 23. новембра
2018. и његовој породици.

  

"Заборавља се да око окривљеног, било ко да је у питању и да је највећи убица, има око
20 до 50 лица који га много воле".

  

Специјално тужилаштво Косова – без одговора

  

Званичну потврду о завршетку текста оптужнице Коссев није успео да добије упркос
више покушаја.

  

Специјални тужилац, Суљ Хоџа, који је до сада у више наврата говорио за Коссев, одбио
је, рекавши да се за све информације о случајевима Специјалног тужилаштва обрате
портпаролу овог тужилаштва, Екрему Љутфиуу. Љутфиу, међутим, са друге стране, није
могао да одговори на питања, јер, како је рекао, "не говори српски и енглески".

  

Подсетимо, Марку Рошићу и Недељку Спасојевићу, последњи пут је притвор продужен
22. октобра за наредна два месеца. Рошићев адвокат тада је поручио да ни приликом
овог продужења притвора тужилац није представио никакве нове доказе који би
оправдали даље задржавање у притвору његовог клијента.
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Рошић и Спасојевић налазе се у притвору још од 23. новембра 2018.

  

Тада је ухапшен још један полицајац, Драгиша Марковић, да би касније био пуштен из
притвора. Потпредседник Српске листе, Милан Радоичић, такође један од осумњичених
за умешаност у ово убиство, тада је избегао хапшење. За њим је накнадно расписана
потерница.

  

До сада је познато да се за случај убиства Оливера Ивановића, односно умешаност у
убиство, терети седам особа. Потврђена су имена шест особа – Недељко Спасојевић,
Марко Рошић, Драгиша Марковић, Милан Радоичић, Силвана Арсовић и Раде Басара.

  

Последња акција хапшења на северу Косова у вези са случајем убиства изведена је пре
више од недељу дана, када је ухапшен полицајац Раде Басара, док је други осумњичени
Ж. Б, за којег се претпоставља да је један од највиших полицијских званичника региона
Север, успео да избегне хапшење.

  

Оливер Ивановић убијен је 16. јануара 2018. и до сада ниједна оптужница није
подигнута.

  

(КоССев)
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