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Сједиње Америчке Државе објавиле су нове санкције под којим су, између осталих,
бизнисмени с Косова Звонко Веселиновић и Милан Радоичић.

  

  

Поменути бизнисмени блиски са владајућом странком у Србији, СНС, а сам Радоичић је
високопозионирани представник Српске листе.

  

У образложењу се наводи да је Веселиновић вођа организоване криминалне групе и
један од ннајозлоглашенијих корумпираних личности на Косову. Наводи се и да је
ангажован у шеми великих размера за подмићивање са косовским и српским
безбедносним званичницима, који су омогућили трговину наркотицима и оружјем између
Косова и Србије.
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Н1: САД означиле Веселиновића и Радоичића за лидере организоване криминалне
групе

  

Канцеларија за контролу стране имовине Министарства финансија САД означила је
Звонка Веселиновића, његовог брата Жарка, Милана Радоичића, Жељка Бојића и
Марка Росића због припадности коруптивним мрежама повезаним са транснационалним
организованим криминалом, наводи се у саопштењу.

  

У саопштењу се истиче да је Звонко Веселиновић лидер организоване криминалне
групе, и да је једна од најозлоглашенијих коруптивних фигура на Косову. Додаје се да је
његова криминална група умешана у шему подмићивања великог спектра, заједно са
косовским и српским безбедносним званичницима који јој олакшавају нелегалну трговину
робом, новцем наркотицима и оружјем између Косова и Србије.

  

Министарство финансија САД, такође, указује да је та организована криминална група
била у дослуху са различитим политичарима у неколико договора на обострану корист,
укључујући и подмићивање косовских безбедносних званичника почетком 2019. године
да дозволе њихове операције кријумчарења између Србије и Косова и други случај
подмићивања косовских граничних безбедносних званичника крајем 2017. да омогуће
безбедан пролаз кријумчарима.

  

Од краја 2017, Веселиновић и његов брат Жарко имали су договоре са политичарима да
помогну победу на изборима њихове партије, обезбеде политичке победе њихових
кандидата и финансирају кандидате са великим сумама новца.

  

Заузврат, ти политичари би омогућили браћи контролу над одређеним областима за
њихово пословање, као и где могу да се баве својим нелегалним активностима без
мешања српских власти, а такође би пружали власничке пословне информације како би
подржали пословна улагања браће.

  

Додаје се, да би политичари, такође, наградили браћу Веселиновић радећи на томе да
им дају најбоље инфраструктурне уговоре.
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Од краја 2017, Веселиновић и Жарко су давали донације да би опрали новац стечен у
криминалним активностима.

  

Жарко је био један од вођа у Веселиновићевој организованој криминалној организацији,
учествујући заједно са братом и осталима у активностима кријумчарења, насилних
застрашивања других компанија, у њиховим грађевинским и инфраструктурним
пројектима, као и у пројектима развоја телекомуникација.

  

Додаје се и да су Веселиновић и његова група оптужени за наводну умешаност у
убиство Оливера Ивановића, лидера партије Слобода, демократија правда, у јануару
2018. године.

  

Веселиновић и његови сарадници у криминалној групи, Милан Радоичић, Жељко Бојић и
Марко Росић сви су именовани у оптужници за убиство Ивановића за своју улогу у њему.

  

У саопштењу се наводи да је Радоичић био Веселиновићев заменик и чак је био лидер те
организоване криминалне групе када се Веселиновић на кратко повукао. Радоичић је
такође био главни за кријумчарење оружја у Веселиновићевој организованој
криминалној групи.

  

Браћа Веселиновић и Радоичић су означени по извршном налогу 13818 да су странци
коју су или су били лидери или званичници ентитета, укључујући и неки владин ентитет,
који је био умешан, или чији чланови су били умешани, у корупцију, укључујући и
отуђивање државне имовине, експропријацију приватне имовине за личну корист,
корупцију у вези са државним уговорима или експлоатацијом природних ресурса, или
мито у вези са њиховим пословима.

  

Бојић је означен да је материјално помагао, спонзорисао или обезбедио финансијску,
материјалну или технолошку подршку, или робу или услуге за Веселиновића.

  

Поред тога, Министарство финансија САД је означило девет сарадника који су радили
за или у име Веселиновића: Росић, Андрија Бојић, Срђан Вуловић, Милан Михајловић,
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Миљан и Миљојко Радисављевић, Радован Радић, Синиша Недељковић и Радуле
Стевић.

  

Такође, означена су четири фирме чији је био власник или их је контролисао
Веселиновић: Инкоп ДОО Ћуприја (Србија), Цивија комерц (Србија), С.З.Т.Р. Призма Б.И.
(Косово), Ферари Предузеће за услуге и промет половним возилима СХ.А. (Косово).

  

Министарство финансија САД означио је три фирме чији је био власник или их је
контролисао Инкоп: Бетоњерка Д.О.О Алексинац (Србија), Доли Бел Д.О.О (Нови
Београд, Србија), Нови Пазар – Пут Д.О.О (Нови Пазар, Србија).

  

Означена су и два ентитета чији је власник или их је контролисао Жарко Веселиновић:
Жарко Веселиновић Б.И, С.Т.Р Кристал (Косово) и Наутикацентар Д.О.О (Хрватска).

  

Такође су означене три фирме чији је био власник или их је контролисао Стевић: Д.О.О
Рад 028 Звечан (Србија), Радуле Стевић Б.И., П.Т.П. Рад (Косово), Рад Д.О.О (Косово).

  

Означено је и седам ентитета чији је био власник или их је контролисао Недељковић:
Марком Метал Цоммерце Д.О.О Звечан (Србија), Метал-Робна кућа (Србија), Синиша
Недељковић Б.И., П.Т.П. Метал (Косово), П.П. Робна кућа Метал Б.И. (Косово), Фарма
Извори Б.И. (Косово), Робна кућа Метал Д.О.О. (Косово) и

  

Синиша Недељковић И.Б. (Косово).

  

Означене су и две фирме које је контролисао или им је био власник Миљан
Радисављевић: Д.О.О ММ Ком Интер Блуе Доњи Јасеновик (Србија), П.П. Бабудовац
Б.И. (Косово).

  

Министарство финансија САД је означило и три фирме чији су власници били или су их
контролисали други чланови ове организоване криминалне групе: Д.О.О Бабудовац
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Брњак (Србија), чији је власник или ју је контролисао Миљојко Радисављевић, затим
Гарац Инжењеринг О.О.Д (Бугарска), чији је власник или ју је контролисао Радојчић и
Радован Радић Б.И., П.П, Еу Рр Градња (Косово), чији је власник или је контролисао
Радић.

  

Одељење за спољне послове Министарства финансија САД је означило 16 индивиуда и
24 ентитета у неколико земаља Европе и на Западној хемисфери према извршном
налогу 13818 на чијој мети су они који су починили корупцију и озбиљна кршења људских
права.

  

„Транснационални организовани криминал и корупција често иду руку под руку са
ефектима масовне дестабилизације по владавину права и демократију. Министарство
финансија САД ће наставити да агресивно прекида везе између транснационалних
криминалних организација и коруптивних активности, посебно оних на функцијама који
имају поверење јавности“, поручио је директор Канцеларије за контролу стране имовине
Андреа Гацки.

  

(Н1, Нова.рс)
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