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Судију Апелационог суда у Нишу Драгану Живадиновић која је у јулу ове године донела
ослобађајујућу пресуду контроверзном бизнисмену са севера Косова Звонку
Веселиновићу за нелегално ископавање шљунка Високи савет судства предложио је за
председницу Вишег суда у Нишу, објавила је Бета.

  

  

Високи савет судства (ВСС), тело које је кључно за избор судија у Србији, на јучерашњој
седници направило је листу кандидата за будуће председнике више од 30 судова у
Србији. У следећем кораку, скупштина Србије требало би да их изгласа.

  

За председницу Вишег суда у Нишу, ВСС је предложио судију Драгану Живадиновић.
Она тренутно суди у Апелационом суду у овом граду где јој је једна од последњих одлука
била ослобађајућа пресуда коју је, као председница судског већа, донела у поступку
против озлоглашеног бизнисмена са Косова Звонка Веселиновића и његових пословних
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партнера.

  

Они били  осуђени у суду у Пироту због нелегалног ископавања шљунка , али их је затим
веће Апелационог суда у Нишу на челу са Живадиновић 
ослободлио уз образложење да нема доказа.

  

Међу кандидатима и судија из случаја претњи „Јужним вестима“ 
  Судија Саша Дујаковић кога је ВСС предложио за председника Основног суда у Нишу
такође је познат јавности. Он је био у већу које је потврдило ослобађајућу пресуду
Александру Станковићу који је, незадовољан текстом портала „Јужне вести“, навео да
новинаре ове редакције „треба запалити да не постоје лажљиве искомплексиране
дегенерике који тамо раде”. Веће у ком је био Дујаковић утврдило је да Станковић није
имао намеру да прети већ само да изнесе „неко своје своје мишљење о раду овог
медија“.

  

Косовско тужилаштво сумњичи Веселиновића да је  био члан криминалне групе која је
убила политичара Оливера Ивановића.

  

Веселиновић се спомиње и у Белог књизи организованог криминала из 2001. године као
организатор групе која се бави тешким крађама, одузимањем моторних возила, изнудама
и фалсификовањем докумената на територији Косовске Митровице. Судило му се због
трговине хероином и злоупотребе положаја, али је ослобођен оптужби.

  

КРИК је раније дошао до извештаја Безбедносно-информативне агенције у ком је
Веселиновић означен као вођа криминалне групе која се бави трговином дроге, шверцом
оружја и нафте, зеленашењем и прањем новца.

  

Милица Војиновић, Бета

  

(КРИК)
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https://www.krik.rs/veselinovicu-dve-godine-zatvora-za-nelegalno-iskopavanje-sljunka-radoicic-osloboden/
https://www.krik.rs/veselinovic-i-radoicic-oslobodjeni-za-nelegalno-iskopavanje/
https://www.krik.rs/za-ubistvo-olivera-ivanovica-osumnjicen-zvonko-veselinovic/
https://www.krik.rs/za-ubistvo-olivera-ivanovica-osumnjicen-zvonko-veselinovic/

