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Припадници полиције обавили су разговор с потпредседником Српске листе Миланом
Радоичићем, у вези са његовим сазнањима о убиству лидера ГИ СДП Оливера
Ивановића, саопштено је из МУП-а.
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  Саслушање Радоичића наложило је Тужилаштво за организовани криминал, а како сенаводи, изјава је узета "у складу са захтевом за прикупљање потребних обавештења", ау вези са истрагом тог убиства.  Из Тужилаштва за организовани криминал наводе да су одмах по сазнању за убиствоОливера Ивановића надлежним органима Републике Србије упутили захтев заприкупљање потребних обавештења да, у складу са законом, раде на откривањуизвршилаца и мотива овог убиства.  "Радња прикупљања обавештења од М.Р, која је данас предузета од стране МУП-а, јеједна од многих које је МУП предузео по захтеву тужилаштва.ТОК, и сви државниоргани РС по захтеву ТОК-а, раде на откривању извршилаца и налогодаваца овогкривичног дела, без обзира да ли су повод за предузимање конкретних радњи сазнањанадлежних органа РС или привремених органа самоуправе у АП КиМ", кажу из тогтужилаштва.  Радоичић је јуче, у писаној изјави, саопштио да нема никаве везе са убиством Ивановићаи да се косовској полицији неће предати.  "Нећу им се предати, јер не желим да будем искоришћен као препарирана лутка запоказивање онима који воде специјални рат против Србије и српског народа илиинструмент у заташкавању нечијег гнусног и злочиначког напада на једног од српскихполитичких лидера Оливера Ивановића, посебно зато што они нису дошли да ме одведуживог. Нисам био најближи пријатељ са Оливером Ивановићем, али нисам убица иникакве везе са убиством немам", навео је Радоичић.  Председник Србије Александар Вучић изјавио је раније да зна да је Приштина "пажљивомотрила" на Радоичића, и да су се појавиле информације да је потпредседник Српскелисте на Косову, али да он не зна где је.  ПОГЛЕДАЈТЕ ВИШЕ: Милан Радоичић: Нећу се предати, нисам убица и немамникакве везе са убиством Оливера Ивановића  (Н1)  
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