Н1: Годину и по дана од убиства Оливера Ивановића, убица још није пронађен
уторак, 16 јул 2019 17:40

Прошло је осамнаест месеци од убиства лидера ГИ СДП Оливера Ивановића, а убица
још није пронађен и изведен пред лице правде.

Иако су политичари на обе стране обећавали да ће веома брзо открити имена
налогодаваца и убица, то се ни после годину и по дана није догодило.

"И овог 16. у месецу подсећамо истражне органе Приштине и Београда да морају да
схвате да се убица Оливера Ивановића мора пронаћи и процесуирати, а од
међународних представника на Косову захтевамо да у складу са својим мандатима
изврше притиске на институције које су задужене да успоставе владавину права и
обезбеде безбедност и сигурност за све грашане", саопштила је ГИ СДП.
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У саопшењу се наводи да је протекли месец прошао у политичким препуцавањима
власти у Приштини и Београду.

"Приштина тврди да је издала међународни налог за хапшење осумњичених лица, док
институције у Београду такодје терете одређена лица без неких јасних доказа и
објашњења. У Београду је такође одржан састанак безбедносних структура, а у јавности
нема никаквих детаља са тог састанка око убиства Оливера Ивановића", подсетила је
ГИ СДП.

Приштински медији су 1. јула објавили да је суд расписао међународни налог за
хапшење потпредседника Српске листе Милана Радоичића
, који
је, како су пренели, осумњичен за учешће у убиству.

Председник Србије Александар Вучић изјавио је, потом, да Радоичић "није цвећка", али
да није ни на који начин учествовао у ликвидацији Ивановића. То је утврђено кроз
различите методе провера и праћења Радоичића, рекао је почетком јула Вучић.

Председник Србије је тада додао и: "Мислимо да имамо име убице, извршиоца". На
истој конференцији за медије, Вучић је споменуо и два имена - Фљорим Ејупи и
Неџмедин Зекај.

Специјални тужилац Косова Суљ Хоџа, који је задужен за истрагу, изјавио је након
тога да га је помињање Ејупија изненадило.

"Ми смо, као тужиластво саслушали неколико сведока са севера. Верујте ми да ниједан
од њих није уперио прст на неког Албанца као могућег извршиоца, било да се ради о
познатом криминалцу или неком обичном човеку. Сви докази које смо успели да
прикупимо, воде ка томе да се ради о политичком убиству, о политичким противницима,
односно политичким субјектима који су имали међусобних проблема", навео је Хоџа.

Ејупи је, пренео је његов адвокат, због оптужби из Београда поднео пријаву немачкој
полицији против председника Србије.&#160;
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Адвокат, такође, тврди да Ејупи није "дуго био на Косову".

Вучић је, подсетимо, оптужио власти у Приштини да воде политичку истрагу о убиству
Ивановића са циљем да оптуже Србе и власти у Београду, док Србија, како је рекао,
спроводи озбиљну и професионалну истрагу.

Оливер Ивановић убијен је са више хитаца у леђа 16. јануара прошле године
испред канцеларије Иницијативе Србија, демократија, правда у северном делу Косовске
Митровице, а надзорне камере које је поседовао, наводно, нису радиле у време убиства.
Чланови породице кажу и да је сумњив изостанак снимака са других камера из околине,
које су могле послужити за идентификацију починилаца.

Nikada bol porodice neće prestati.Rana je još sveža.18 meseci a srpska vlast ništa ne čini.Kad
je Oliver Ivanović ubijen, šta mi obični građani možemo da očekujemo.Zato nećemo stati dok se
ubica ne vidi. Ko je ubio Olivera Ivanovića, Vučiću? @avucic #NasJeipakViše #OliverIvanovi
c
pic.twitter.c
om/BWORaIXAji
— Jovanka (@IvkovicJovanka) July 16, 2019
"Где су ти снимци, јер те камере контролишу Срби... Дакле, реч је о професионалном
убиству, неко је припремио убиство, неко га је пратио, скенирао терен, извршио
професионалну ликвидацију и извео убице са лица места. Где су снимци тих камера?
Кад добијемо те снимке, ја очекујем да на тим снимцима видимо и ко му је запалио ауто,
ко му је упао у стан с претњом да се не кандидује с изборима, јер је немогуће
анализирати чин убиства мимо контекста ових претњи којима је био изложен", рекао је
недавно за Н1 Ивановићев братанац, Александар.

ПСГ: Вучић обећао да ће све детаље о убиству Ивановића објавити

Покрет слободних грађана подсећа да су власти у Србији више пута обећавале да ће
објавити све детаље о том случају што се до данас није догодило.
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"Вучић је прошле године обећао да ће све информације о убиству Оливера Ивановића
објавити у року од две недеље. По обичају, Вучић је лагао. Добили смо само уверавања
да Милан Радоичић, човек који је страх и трепет у Косовској Митровици и који се налази
на међународној потерници, "није цвећка" али да није убио Оливера Ивановића. Зашто
бежи од оптужби ако зна да је невин? Оливер није бежао, а могао је. Тако раде особе са
интегритетом. То је разлика између човека и бедника. Очигледно да неко није могао да
поднесе ту разлику", изјавио је Сергеј Трифуновић, председник Покрета слободних
грађана.
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