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Виши суд у Београду делимично је усвојио захтев тужилаштва за привремено одузимање
имовине од некадашњег председника ФК „Црвена звезда” Драгана Џајића, његових
сродника и сарадника, саопштио је тај суд.

  

Решењем суда, на које постоји право жалбе, одређено је да имовина буде заплењена од
Џајића, бившег финансијског директора ФК „Црвена звезда” Владимира Цветковић,
бившег првог секретара тог клуба Милоша Маринковића и њихових сродника, док је суд
одбио заплену имовине фудбалског менаџера Ранка Стојића.

  

Више тузизлаштво у Београду предложило је одузимање имовине јер сматра да је током
финансијске истраге утврђена несразмера између њихових законитих прихода и
имовине која се налази у њиховом или у власништву чланова њихове породице.

  

Џајић, Цветковић, Маринковић и Стојић оптужени су да су противправно присвојили око
осам милиона евра од трансфера четири фудбалера „Црвене звезде” у иностране
клубове.

  

Према решењу Вишег суда Џајићу би требало да привремено буде заплењена породична
стамбена зграда површине 242.96 квадратних метара, део породичне стамбене зграде
изграђене без одобрења за изградњу, гаража површине 65 квадратних метара, као и
аутомобил марке ''Тојота Лендкрузер''.

  

Од његове супруге Браниславе привемено ће бити одузет четворособан стан површине
98.92 квадратна метра, право коришћења земљишта површине 14.78 ари, као и
породично-стамбени објекат у изградњи максималне бруто површине 591 квадратна
метра.
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Цветковићу ће привремено бити заплењена три стана површине 41, 61 и 110 квадратних
метара, а од његовог сина Растка два стана од 29 и 99 квадратних метара, као и џип
„Мицубиши Пајеро В 60 3.5 ГДИ Елеганц”.

  

Милошу Маринковићу плениће се сеф, Гордани Маринковић, трособан стан површине
120 квадратних метара, Наташи Николић сеф, а Татјани Маринковић четворособан стан
површине 136 квадратних метара.

  

Наведеним решењем одлучено је да ће привремено одузимање имовине трајати до
доношења одлуке о захтеву за трајно одузимање имовине и да се управљање
привремено одузетом имовином поверава Дирекцији за управљање одузетом имовином,
наводи се у саопштењу.

  

Спорна имовина, сходно закону, трајно се може одузети, после правоснажног окончања
судског поступка, који је у овом случају против њих почео прошле седмице.

  

Џајићева одбрана оспорава у целости захтев Вишег тужиластва, јер сматра да је у својој
фудбалској и спортској каријери њихов клијент зарадио бар пет пута више од вредности
имовине коју поседује.

  

(Танјуг)
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