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Суђење политичарки Ради Трајковић коју је због повреде части и угледа тужио
контроверзни бизнисмен са Косова и потпредседник Српске листе Милан Радоичић
данас је одложено, јер се он није појавио због пословних обавеза. Против Радоичића се
на Косову води истрага због убиства Оливера Ивановића.

  

  

Радоичић имао неодложне пословне обавезе

  

Радоичић је у августу прошле године тужио Раду Трајковић јер је у јавности
говорила да сумња да је умешан у убиство Оливера Ивановића и да је вођа мафије
на северу Косова. За повреду части и угледа тражио је одштету од пет милиона
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динара. Данас је требало да се одржи прво рочиште, али се Радоичић није појавио
на суду пошто је имао пословне обавезе.

  

Трајковић је била спремна да да изјаву, али је судија Александра Лековић сматрала да
прво треба да саслуша тужиоца – стога је суђење одложила за децембар. 

  

Владимир Гајић: Пословне обавезе нису разлог да се не појави

  
  

Судија донела одлуку да трошкови рочишта падају на терет Радоичића без обзира на
коначни исход парнице

    

Адвокат Владимир Гајић који у овом поступку заступа Трајковићку рекао је да је
необично да се у оваквим споровима тужилац не појави пошто треба да докаже да су му
повређени част и углед. 

  

"Пословне обавезе нису разлог да се не појави на суду што је и судија констатовала и
донела одлуку да трошкови рочишта падају на терет Радоичића без обзира на коначни
исход парнице", истакао је Гајић.

  

Уколико Радоичић не дође ни следећи пут, судија је истакла да ће наставити
поступак – саслушати тужену и извести предложене доказе, рекао је Гајић
новинарима испред суда.

  

Суд још није одлучио о Радоичићевим предлозима да се као сведоци о његовом угледу
саслушају Горан Ракић, председник Српске листе, и Милена Поповић, супруга убијеног
Ивановића. Како Гајић каже, очекује се да ће суд одбацити предлог јер је повреда части
и угледа лично својство које се не може доказивати посредством сазнања која имају
сведоци. 
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Трајковић је, подсетимо, после убиства српског политичара Оливера Ивановића у
Косовској Митровици у јануару 2018. у јавности говорила својим сазнањима о стању
на северу Косова и ауторитету који тамо има Радоичић. Она је тврдила да Радоичић
насиљем и застрашивањем обезбеђује победу Српске листе коју помаже и новчано. 

  

Сумње у Радоичића потврдило и косовско тужилаштво

  
  

Косовско тужилаштво наводи да је Радоичић заједно са својим кумом Звонком
Веселиновићем био вођа групе која је убила Ивановића, а којој је циљ био успостављање
контроле над пословима и политиком у Северној Митровици

    

Сумње да је Радоичић умешан у убиство Ивановића потврдило је и косовско тужилаштво
које је против њега отворило истрагу. Његово име није се нашло на оптужници пошто је у
међувремену побегао са Косова, а тамо се не може водити поступак у одсуству. 

  

У опису догађаја, међутим, косовско тужилаштво наводи да је Радоичић заједно са
својим кумом Звонком Веселиновићем био вођа групе која је убила Ивановића, а којој је
циљ био успостављање контроле над пословима и политиком у Северној Митровици. 

  

Радоичић и Веселиновић данас су моћни бизнисмени са јаким политичким везама
са владајућом Српском напредном странком и Српском листом, најбројнијом
странком Срба на Косову.

  

Није, међутим, увек било тако. Српска обавештајна служба БИА 2011. водила истрагу
против њих двојице и означила их вођама криминалне групе која се бави шверцом дроге,
оружја и нафте, као и зеленашењем и прањем новца. 

  

Тужилаштво је, међутим, наредне године одустало од ових оптужби и уместо тога их
оптужило за злоупотребу положаја – за шта су на крају и ослобођени.
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КРИК је прошле године објавио фотографију Веселиновића и Андреја Вучића, брата
председника Србије, као и фотографију Радоичића и косовског политичара и тајкнуна
Беџета Пацолија на јахти  током преговора о састављању косовске владе 2017.

  

(Бојана Павловић, КРИК)
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