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Председник Иницијативног одбора Здраве Србије Милан Стаматовић изјавио је данас да
висока представница Европске уније за спољну и безбедносну политику Федерика
Могерини мора да "нареди Александру Вучићу и Хашиму Тачију да престану са
опструкцијом истраге убиства лидера Грађанског покрета СДП Оливера Ивановића".

  

  

Како је Стаматовић навео у саопштењу, убиство Ивановића почињено је на територији
под међународном заштитом Кфора и Еулекса, због чега је обавеза Федерике Могерини
да истрагу убиства наметне као приоритет приоритета у агенди преговора.

  

Он је додао да је истовремено, обавеза Државног јавног тужилаштва и министра
унутрашњих послова да одмах саопште имена налогодаваца, креатора и финансијера
"пропагандног спота против Ивановића".

  

"То је први директан траг за сваку озбиљну истрагу могућих мотива убиства", навео је
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Стаматовић и додао да је он емитован на Националном дневнику Телевизије Пинк.

  

„Какав је човек Оливер Ивановић, кандидат за градоначелника Косовске Митровице?
Свега неколико сати након што је изашао из седишта његове странке, рођени брат
Игора Рајчића, кандидата са Ивановићеве изборне листе, брутално је избо ножем
младића Милоша Шћепановића који је потом преминуо. Оливер Ивановић није заплакао
над овим убиством, али је зато умео 15 дана да плаче за својим „фолксваген пасатом“.
Да ли је Ивановићу члан породице „фолксваген“ важнији од живота члана породице
Шћепановић? Овакви људи? Да ли желимо да овакви људи заступају интересе српског
народа на Косову и Метохији? Да ли желимо да нас воде људи којима је више стало до
свог аутомобила него до свог суграђанина? Људи којима није стало до својих суграђана
– непоштени људи! Непоштени људи који су издали наше поверење? Људи који имају
подршку Приштине? (слика Ивановића, а у позадини албанска застава)“ – подсетила је
Здрава Србија (ЗС) на садржину спота којим је Вучићев ТВ мегафон, Пинк, отворио
тромесечну сезону лова на Оливера Ивановића, која је резултовала његовом бруталном
јавном ликвидацијом, 16. јануара, усред белог јутра.

  

– Пошто је злочин почињен на територији под међународном заштитом Кфора и Еулекса,
обавеза је Федерике Могерини да истрагу стрељања покојног Оливера наметне као
приоритет приоритета у агенди тзв. преговора Вучића и његових коалиционих партнера
из Приштине и спречи њихову заједничку опструкцију истраге. Истовремено, обавеза је
нашег Државног јавног тужилаштва и министра унутрашњих послова да, одмах, саопште
имена налогодаваца, креатора и финансијера хушкачког пропагандног спота против
покојног Ивановића пошто је то први директан траг за сваку озбиљну истрагу могућих
мотива убиства – изјавио је Стаматовић, наглашавајући да је овај „спот“ емитован у
„сечи“ тзв. Националног дневника ТВ Пинк, одмах након назови „новинарског“ прилога у
коме су Марко Ђурић и Горан Ракић, између осталог, рекли и да је „циљ антисрпске
коалиције Оливера Ивановића разбијање јединства српског народа“, и да је „Оливер био
самозвани лидер Срба на КиМ који је смањио плате Србима за 50 одсто“.

  

Стаматовић још једном подсећа да и за ТВ Пинк мора да важи српски Закон о
оглашавању који предвиђа да, уколико одговорно лице медија, не обелодани податке о
произвођачу огласне поруке и купцу огласног простора, правном лицу и одговорним
лицима таквог медија изриче заштитна мера забране обављања делатности у периоду
од шест месеци до годину дана.

  

(Бета, Данас)
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