
"Специјални косовски тужилац": Од Београда нисмо добили извештаје које смо тражили о случају Оливера Ивановића
среда, 09 јануар 2019 20:15

Специјални косовски тужилац Суљ Хоџа изјавио је да није примио извештаје о случају
убиства Оливера Ивановића које је тражио од званичних органа у Београду.

  

  

Хоџа је задужен за истрагу убиства лидера грађанске иницијативе СДП Оливера
Ивановића.

  

Он је за приштинску телевизију КТВ изјавио да ће, чим добије информације, њих
прикључити предмету убиства Ивановића.

  

"Поред осталих, ми смо затражили да имамо приступ позивима на телефон Ивановића и
то прошли пут нисмо добили", казао је Хоџај.

  

Срби су косовским властима проследили само једно саслушање са супругом Оливера
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Ивановића о убиству бившег лидера СДП-а.

  

Овај извештај је специјалном тужиоцу на Косову достављен пре месец дана. Тужилац
Сиљ Хоџа демантовао је оно што је српска министарка правосуђа рекла, казавши да
Србија није пружила Косову друге податке о овом питању, иако је косовска страна
поднела такав захтев, преноси Коссев.

  

“Удовица Оливера Ивановића, Милена, у почетку је била заинтересована да пружи
доказе за косовско тужилаштво у вези са убиством свог супруга. Али се касније
преселила у Београд, где се запослила у канцеларији српског премијера и није дошла на
Косово да сведочи. Упркос чињеници да ју је специјално тужилаштво на Косову позвало
да буде саслушана о томе шта она зна о убиству свог супруга, никада није дошла у
косовско тужилаштво. Тек након неколико месеци од убиства Оливера Ивановића, она је
смештена у Владу Србије, у канцеларији премијера Србије. Међутим, званичници
тужилаштва на Косову затражили су од српског тужилаштва да обави саслушање са
њом. Српски тужиоци су већ пре месец дана саслушали једног српског званичника,
Ивановићеву удовицу, пре месец дана. Српски званичници проследили су извештај
косовским тужиоцима пре око месец дана“, наводи портал Инсајдери.

  

У међувремену, данас, Нела Кубуровић из Министарства правде Србије рекла је да су у
Приштину послали још један извештај са сведочењима неких људи који се односе на овај
случај. Али у Специјалном тужилаштву они то поричу. Они изјављују да је једини
извештај који су добили од српских власти тај од пре месец дана.

  

Тако је Специјални тужилац Сиљ Хоџа, који се бави овим случајем, рекао за Еxпресс.

  

“Поздрављамо сваку информацију од стране српских власти по овом питању. Али нисмо
добили довољно података о овим истрагама. Пре месец дана затражили смо од српског
тужилаштва да испита жену Оливера Ивановића. Саслушали су је и доставили нам
извештај са одговорима на питања која је његова жена дала. Послали смо им питања.
Али из одговора које је дала, нисмо добили неки додатни податак од ње,” рекао је Хоџа
за Еxпресс. Он је даље рекао да су од српска стране затражили телефонске разговоре
снимљене на Ивановићевом телефону, али и да их још нису примили.
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“Затражили смо и податке из телефона покојника, Ивановића. Али српске власти нам их
још нису дале. Ми нисмо имали приступ јер знамо да српски оператор ради у северном
делу Митровице,” рекао је тужилац који се бави случајем расветљавања атентата на
Оливера Ивановића.

  

А 23. новембра прошле године, у акцији косовских власти, четири особе су ухапшене као
осумњичене за умешаност у убиство Оливера Ивановића. За троје од њих, суд је
наредио налог за притвор. Према тужиоцу Сиље Хоџа, саслушање за њих биће одржано
23. фебруара ове године.

  

“Иначе, Ивановић је био познат као један од најкритичнијих гласова Београда и Вучића.
После убиства супруга, Милена је побегла у Београд из Митровице и сада има посао у
кабинету потпредседника српске владе Ане Брнабић. Ивановић је убијен 16. јануара
испред своје канцеларије у северној Митровици, док је на лицу места пронађен
запаљени аутомобил, који је наводно користио починилац“, закључује Инсајдери.

  

Министарка правде Србије Нела Кубуровић је раније данас изјавила да је институцијама
Косова предат извештај који је сачињен на основу захтева правосудних институција
Косова, којима се захтевало да се узму изјаве од неких особа у вези са убиством
Ивановића.

  

"То показује да је Београд спреман да сарађује и одговори на све захтеве који долазе са
Косова. Такву двосмерну комуникацију из Приштине немамо", казала је она и додала да
се комуникација остварује путем канцеларије делегације ЕУ.

  

(КоССев, Бета)

  

Видети још:  Нела Кубуровић за ТВ „Пинк“: Приштини је управо прослеђен опсежан
извештај и записници са саслушања лица у вези са убиством Оливера Ивановића
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