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Председница Европског покрета Срба са Косова и Метохије Рада Трајковић изјавила је
да је лидер ГИ СДП Оливер Ивановић, који је убијен у јануару, раније пријавио
Безбедносно-информативној агенцији људе од којих му је претила опасност.

  

  

Своју забринутост пренео је и председнику Александру Вучићу и међународној
заједници, додала је.

  

Она је за издање дневног листа "Данас" од четвртка казала да је Ивановић о својим
сумњама обавестио БИА, Вучића и међународну заједницу два-три дана пре убиства,
када је "обилазио све институције у Београду". 

  

"Ми данас немамо ниједну изјаву, рецимо, председника Србије, који је имао информацију
од директора БИА (Братислава) Гашића и његове службе на које је људе Оливер
указивао. С друге стране прича о чаурама, које су због отисака прстију за вештачење и
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истрагу веома важне, говори о неозбиљности истраге у погледу жеље и опредељења да
се истински дође до оних који су умешани у злочин", казала је Трајковић. 

  

Он је казала да не очекује да власти Београда и Приштине "изађу" са именима убица и
да не верује да ће имена умешаних у убиство Ивановића бити позната док владајуће
структуре на обе стране остану на власти, осим ако не буде присутан и међународни
фактор, "што зависи од његове заинтересованости да и једне и друге уцењује". 

  

"Власт у Београду држи (Хашима) Тачија и (Рамуша) Харадинаја на власти. Повезују их
разни бизниси - транспарентни и нетранспарентни пројекти, због чега ће они уложити
већи напор да једни друге сачувају. Између њих се налази и та мафија која је на Северу
стварала тај амбијент и угрожавала у континуитету Ивановића кроз физичко
злостављање породице, паљење аутомобила, претње и низ ствари о којима је Оливер
говорио", рекла је Трајковић. 

  

Она је додала да Албанци немају много података о томе шта се дешава на северу
Косова, јер су постављене структуре углавном српске и "оне извештаје прослеђују према
Београду". 

  

Ивановић је убијен 16. јануара испред седишта СДП у Косовској Митровици. Двојица
полицајаца ухапшена су због манипулације доказима са лица места, али суд није имао
основ да им одреди притвор до 30 дана, па су пуштени на слободу.

  

(Бета)
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