
Специјални тужилац у Приштини: Убиство Оливера Ивановића могла је извести само добро организована група; Поседујемо два његова телефона, али не можемо доћи до садржаја последњих разговора
недеља, 14 април 2019 18:38

Убиство Оливера Ивановића, још нерешено, предмет је којим се бави и приштинско
тужилаштво. Специјални тужилац у Приштини каже да је оно могло да буде изведено
само деловањем организоване групе. Са Суљ Хоџом је разговарао новинар недељника
НИН Милан Радоњић.

  

  

У једном од ретких интервјуа за медије специјални тузилац Суљ Хоџа, је говорио о
истрази коју води у случају убиства политичара Оливера Ивановића. Хоџа је рекао да је
само добро структурисана и организована група могла да изврши ово убиство.

  

Он је рекао да су тренутно четири лица осумњичена за ово убиство, од којих су двојица у
притвору. Хоџа је говорио и о заменику председника Српске листе и осумњиченом
Милану Радоичићу, који се на дан претреса није налазио код куће и од тада је у бекству.
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"Ми имамо сумње о неколико кривичних дела везаних за Радоичића. То је помагање
у извршењу кривичног дела убиства на штету покојног Оливера Ивановића, затим
сумња за организовани криминал и наркотике, јер смо на дан претреса у кући
осумњиченог Милана, пронашли једну количину наркотика. Такође, полицајац
Недељко Спасојевић је осумњичен да је пружио помоћ при извршењу кривичног
дела", каже Хоџа.

  

Хоџа је рекао да поседују два телефона покојног Ивановића, али имајући у виду да је он
користио бројеве српске телефонске мреже, косовским правосудним властима је тешко
да дођу до садржаја последњих Ивановићевих разговора.

  

"Имамо потешкоћа, јер тужилаштво за тешке злочине у Београду које се бави овим
случајем до сада нам није пружило довољно доказа. Наша главна препрека је то што не
можемо доћи до телефонских разговора, јер се северни део покрива са српским
телекомом", каже Хоџа.

  

Ипак, он није негирао да су из Београда послали неколико материјала о овом случају,
који су део документације предмета и који ће бити размотрени. Хоџа је нагласио да је
тужилаштво очекивало из Београда више доказа који би били релевантни за овај случај.

  

У досадашњим политичким препуцавањима између Приштине и Београда, свака од
страна је стављала до утиска да ону другу сумњичи за убиство Ивановића.

  

Хоџа је у вези са овим апеловао на све које имају информације о овом слуцају да
сарађују са тужилаством, рекавши да је обелодањивање овог случаја у интересу обеју
држава, и да није добро да се остави простор за манипулацију или злоупотребу убиства
Оливера Ивановића.

  

(Н1, НИН)
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