
Суљ Хоџа: Осумњичени полицајци радили по директивама Милана Радоичића и његове криминалне групе; Ослобођен Василије Бојић притворен у акцији припадника РОСУ
среда, 16 октобар 2019 17:13

Полиција Косова потврдила је на конференцији за новинаре да су у раним јутарњим
часовима на северу Косова ухапшени полицијски истражитељ Раде Басара и син шефа
оперативе за регион север Жељка Бојића, Василије Бојић, пошто је код њега пронађено
оружје. Он је после давања изјаве ослобођен и предмет против њега иде у редовну
процедуру. За Жељком Бојићем се трага.

  

  

Тужилац Суљ Хоџа каже да је 14. октобра тужилаштво донело одлуку о проширењу
истраге против двојице полицијских званичика на северу Митровице, због кривичних
дела укључивања у криминалну групу и злоупотребе службеног положаја. 

  

Хоџа је изјавио да осумњичени током саслушања није прихватио оптужбе, али да је он на
основу доказа којима располазе тужилаштво за полицијског истражитеља затражио
одређивање притвора. 
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"Као што знате на северу оперишу добро организоване криминалне групе које предводи
Милан Радоичић, за ким је, као што је познато, тужилаштво Косова издало међународну
потерницу. Такође, према списима предмета којима располажемо, криминална група
Милана Радоичића је доста организована и има утицаја нажалост и у Полицији Косова, и
у другим општинским или државним структурама у том делу. Сматрамо и имамо доказе
да су они против којих је проширена истрага радили под наредбом Милана Радоичића и
његове криминалне групе. Ове особе се сумњиче да нису поступиле према процедурама
или су намерно криле и нису поступиле како треба у односу на доказе које је требало да
прикупе у разним случајевима, не само у случају убиства Оливера Ивановића већ се ради
и о другим неоткривеним убиствима", рекао је тужилац. 

  

Хоџа је изјавио да имају основане сумње да је особа која је ухапшена радила по
директивама друге особе. 

  

"Имамо још два-три случаја на северу која нису откривена и ми сумњамо да исти
полицајци нису извршавали своје обавезе, већ су радили под утицајем криминалне групе
коју води Милан Радоичић", навео је Хоџа.

  

(Н1)

  

Видети још:  Око 100 припадника РОСУ, са 25 оклопних возила и џипова, упало на
север КиМ, ухапшен "полицајац у вези са убиством Оливера Ивановића"
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