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 Контроверзни бизнисмени са севера Косова Звонко Веселиновић и његов кум Милан
Радоичић, који су на Косову осумњичени за убиство Оливера Ивановића, били су пре два
дана гости на прослави рођендана „Информера“ у селу Росићи код Косјерића. Прослави
под шатором, уз трубаче и вола на ражњу, присуствовала је и председница Владе
Србије Ана Брнабић.

  На фотографији која се јуче појавила на друштвеним мрежама виде се Веселиновић и
Радоичић како насмејани и добро расположени седе у челу стола испод шатора међу
званицима, док уредник „Информера“ Драган Вучићевић недалеко од њих грли фолк
певача Андрију Еру Ојданића.

  

„Информер“ већ неколико година рођендан прославља у селу Росићи код Косјерића уз
шатор, трубаче, извођаче популарне музике, вола на ражњу и више стотина званица.  

  

Ове године прослави таблоида, познатог по томе што се обрачунава са представницима
опозије и независним новинарима, присуствовала и председница Владе Србије Ана
Брнабић, као и министар рударства и енергетике Александар Антић.

  

„Сада већ традиционално на истом месту окупили смо политичаре, певаче, најуспешније
српске бизнисмене и људе из овог краја“, пише јучерашњи „Информер“.

  

Међу званицама, хвали се таблоид, били су и власник „Пинка“ Жељко Митровић, власник
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„Ауто Чачка“ Миленко Костић, као и директор „АирСербиа“ Никола Вукомановић.

  

Чувени гости

  

Веселиновић и Радоичић су годинама довођени у везу са различитим кривичним делима.
Веселиновић се спомиње у Белој књизи организованогкриминала српске полиције из
2001. као организатор групе која се бави крађом аутомобила. Био је ухапшен 2003. и
оптужен због трговине хероином, али је ослобођен оптужби.

  

За Веселиновића  јавност је први пут чула 2011. године када је организовао постављање
барикада на административним прелазима са Косовом.

  

У извештају БИА-е из те године до ког је дошао КРИК Веселиновић је био означен као
вођа криминалне групе која се бави трговином дроге, шверцом оружја и нафте,
зеленашењем и прањем новца. У послу са дрогом, пише у извештају БИА-е, Веселиновић
је блиско сарађивао са косовским криминалцем Исметом Османијем званим Цури који је
недавно ухапшен. Његов кум Радоичић преузимао је дрогу од Османија и преносио је у
централну Србију.

  

Крајем те године, обојица су ухапшени на Копаонику и после неколико месеци у
притвору против њих је подигнута оптужница, али не у вези са пословима с дрогом, већ
за злоупотребу положаја приликом куповине камиона на лизинг. После три године
суђења, ослобођени су оптужби.

  

Радоичић је био осуђен за фалсификовање докумената, а против њега се водио
поступак и за отмицу, међутим, ослобођен је оптужби.

  

Веселиновићу и Радоичићу судило се и због нелегалног ископавања шљунка. У јануару
ове године, Веселиновић је осуђен на две године затвора, а Радоичић је ослобођен. Ова
пресуда, међутим није коначна јер о њој тек треба да одлучује Апелациони суд.
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Случај Ивановић

  

За Радоичића шира јавност је први пут чула од Оливера Ивановића који је у интервјуу за
БИРН, истакао да је Радоичић неформални центрар моћи на северу Косова.

  

Неколико месеци после Ивановићевог убиства, Радоичићева улога је и озваничена
пошто је постављен за потпредседника Српске листе, највеће странке Срба на Косову
коју је подржала Српска напредна странка.

  

У новембру прошле године, косовска полиција ухапсила је тројицу осумњичених за
убиство Ивановића. Радоичић је тада избегао хапшење – полиција га није пронашла у
кући у Приштини. Иако се само дан раније састао са Радоичићем у Београду, председник
Србије Александар Вучић рекао је он није у Србији већ на Косову.

  

Радоичић је потом наводно саслушан у српској полицији, али не као осумњичени, већ у
својству грађана, а Вучић је после саслушања стао у његову одбрану и истакао да
полиција може са сигурношћу да тврди да Радоичић није умешан у убиство Ивановића.

  

У априлу, истрага за убиство је на Косову проширена и на Веселиновића.

  

За званичнике у Србији, међутим, овај поступак је политички мотивисан. Они негирају
блискост са Веселиновићем и Радоичићем, иако су се у јавности појавиле фотографије,
снимци и изјаве који су сведочили о њиховим везама.

  

Пре два месеца, КРИК и БИРН објавили су фотографије Веселиновића и Андреја
Вучића, брата председника Србије Александра Вучића.

  

Радоичић се прошлог месеца као потпредседник Српске листе појавио у Народној
скупштини где је присуствовао седници на којој је председник Вучић поднео извештај о
Косову и Метохији.
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