
Нела Кубуровић: Саслушано више људи о убиству Оливера Ивановића и сви подаци достављени Приштини, Београд и даље спреман на сарадњу и да одговори на све захтеве
четвртак, 10 јануар 2019 17:16

Тужилац за организовани криминал у Београду саслушао је више људи у вези са
околностима убиства Оливера Ивановића, а подаци о томе достављени су Приштини.

  

  

Записнике са саслушања Министарство правде Србије јуче је проследило надлежнима у
покрајини. У опсежном извештају налазе се записници и документација која би могла да
помогне у расветљавању ликвидације лидера Грађанске иницијативе СДП и доведу до
наручилаца, али и до непосредних извршилаца.

  

Министарка правде Нела Кубуровић је изјавила да је то урађено на основу последњег
захтева из Приштине да се саслушају одређена лица у вези са истрагом о убиству
Ивановића.
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- То управо говори да је Београд и даље спреман на сарадњу и да одговори на све
захтеве који долазе из Приштине. Такву двосмерну комуникацију са приштинске стране
немамо - додала је Кубуровићева.

  

Она је навела да, нажалост, није дошло до успостављања ближих односа и сарадње у
вези са истрагом о убиству Ивановића јер је, каже, Приштина у старту одбила
заједничко спровођење истраге, те да верује да је то управо један од разлога зашто
нема конкретнијих резултата у предистажном поступку.

  

- Да су нам били доступни одмах у тренутку сви подаци које је тражило и Тужилаштво за
организовани криминал по нашим захтевима за међународну сарадњу који су послати
још у јануару и фебруару прошле године верујем да би данас били успешнији резултати
истраге - рекла је министарка.

  

Она је подсетила да је Београд такве захтеве послао још пре годину дана, а да још нема
одговора из Приштине.

  

Кубуровић је одбацила спекулације да Београд никада није упутио такве захтеве и
истакла да постаје необориви докази да су они упућени Приштини.

  

- Комуникација иде преко канцеларије Делегације ЕУ тако да имате двоструке доказе да
је уручено, али ни након ургирања још немамо оно што је тражено још у јануару прошле
године - рекла је Кубуровић.

  

Министарка је навела да је битно да Тужилаштво за организовани криминал у Београду
води предистражни поступак, да се Биро за националну безбедност, МУП и надлежне
службе такође бави овим питањем, те да то управо показује спремност државе да се
открије и ко је налогодавац овог кривичног дела и његови непосредни извршиоци.

  

Пред крај 2018. године Хашим Тачи је изјавио је да се "убице Оливера Ивановића налазе
у Београду", а последњих дана у тамошњим медијима појавиле су се непроверене
информације да је истрага проширена и да иза убиства стоји петочлана група која се
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доводи у везу са вождовачким кланом. Ову информацију демантовао је косовски
тужилац Суља Хоџа. Он је потврдио да је тужилаштво добило одређене информације,
али не од неке службе, како су пренели медији, већ од портала Арбресх.инфо.

  

Милан Радоичић прошао полиграф

  

Милан Радоичић, потпредседник Српске листе, саслушан је недавно у српској полицији
поводом истраге убиства лидера Грађанске иницијативе СДП Оливера Ивановића.

  

- Полиграфско тестирање није судски доказ, али недвосмислено говори да ли је неко
крив или није, а Милан Радоичић је прошао полиграф и није крив нити одговоран за
убиство Оливера Ивановића, рекао је директор Канцеларије Владе Србије за Косово и
Метохију Марко Ђурић.

  

(Блиц)
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