
Суљ Хоџа: Рада Трајковић 2018. дала изјаву, али она нема везе са одлуком о продужетку притвора осумњиченима за убиство Ивановића; Трајковић: Безбедност ми је директно угрожена од стране Вучића, објавити све моје изјаве тужилаштву
четвртак, 18 април 2019 19:33

 Косовски специјални тужилац Суљ Хоџа је, за Коссев, потврдио да је поднет захтев за
продужетак притвора осумњиченима у случају убиства Оливера Ивановића, али да суд
није још донео одлуку. Потврдио је и да је председница Европског покрета за Косово и
Метохију Рада Трајковић испитана прошле године у Приштини.

  Јуче је београдски таблоид Ало пренео да је Рада Трајковић дала изјаву косовском
тужилаштву на основу које је наводно продужен притвор двојици Срба, Недељку
Спасојевићу и Марку Рошићу, оптужених да су умешани у убиство Оливера Ивановића.

  

Таблоид Ало је, подсетимо, из неименованих извора наводно сазнао да је Трајковић у
исказу косовском тужилаштву изнела тврдње да су Ивановића прислушкивале и пратиле
службе Републике Србије, као и да је "без икаквих доказа, изјавила да иза убиства
Оливера Ивановића стоји потпредседник Српске листе Милан Радоичић и, како је
навела, и његови људи који су дошли из Србије". Трајковић је изјавила да ће тужити лист
Ало и шефа канцеларије за Косово и Метохију Марка Ђурића због објава о свему томе.

  

Тужилац Специјалног тужилаштва Косова задужен за случај убиства Ивановића је
редакцији Коссев потврдио да је Трајковић "дала изјаву прошле године", али не и да
њена изјава има везе са одлуком о продужетку притвора Рошићу и Спасојевићу.
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"Није још, проџетак притвора сам тражио, али Суд још није одлучио. То је тачно да је она
изјаву дала раније, али да је у вези са тим, на то не могу да одговорим", рекао је кратко
за КоССев.

  

Суљ Хоџа је за КоССев рекао да је Рада Трајковић дала изјаву Специјалном тужилаштву
Косова прошле године у канцеларији Специјалног тужилаштва у Приштини, док уједно
није могао да прецизира када се то тачно десило, наводећи да се не сећа тачно месеца.

  

Вучић изнео пред новинаре документ

  

Јучерашње наводе таблоида Ало потврдио је раније данас председник Србије који је
током конференције за новинаре, док су иза њега стајали Срби са КиМ, показао
медијима документ, како је рекао, тужилаштва Косова, о захтеву за продужење
притвора Спасојевићу и Рошићу.

  

Пред присутнима је и прочитао документ који наводно садржи информације о
сведочењу Раде Трајковић, "због којих су Спасојевић и Рошић у притвору".
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"Сведокиња Рада Трајковић, између осталог, је изјавила да је имала непрекидне
контакте са сада покојним Оливером Ивановићем и да је Оливер био стално праћен и
прислушкиван од професионалне службе, а нарочито државе Србије", прочитао је
председник, додавши "видите ви какав је то лажов, та жена", па је наставио да чита.

  

"Али што се тиче организовања за убиство и егзекуцију Ивановића иза њега стоји
осумњичен Милан Радоичић који је у бекству и његови људи који су дошли из Србије и
који делују на Северу Косова. По сведокињи, Оливер Ивановић је знао да ће бити убијен,
а за ово, он је информисао све органе обезбеђења на Косову и у Србији. Оливер
Ивановић је за ово информисао лично и председника Србије и службу БИА, али нико му
није пружао подршку", наводно стоји у документу.

  

Председник је истовремено и негирао ове наводе и додао да је некадашњем
најутицајнијем лидеру са Свера Косова у два наврата нудио различите врсте
обезбеђења, а на располагање му је ставио, како тврди и Жандармерију. "Да скинемо
људе из Жандармерије пошто не могу као жандарми да буду на Косову, да их ми
плаћамо из централне Србије, да нико не зна, да би га чували", устврдио је Вучић.

  

Председник је навео да му је обезбеђење нудио у време када му је Оливер говорио да се
не осећа лично угрожено, али да је, по његовој процени, "важно због криминала који
постоји". Али, како је рекао, Ивановић је то "два пута одбио", и да за то има сведоке "у
његовој најближој породици".

  

Иако највиши челници државе, од министарке правде, преко директора Канцеларије за
КиМ и самог председника, месецима уверавају српску јавност да Специјално
тужилаштво Косова одбија сарадњу при истрази овог убиства те да бројне замолнице за
доказе и документе српског тужилаштва остану без одговора, председник је данас
јавности ипак представио један документ који, како он то види доказује "о каквим
лажовима ми овде говоримо".

  

"Само да видите о каквим лажовима ми овде говоримо. Ти људи су оптужили своју
државу, ти људи држе као таоце све људе због своје политичке агенде, а какви су
лажови, да о томе и не причам. Пошто су говорили да нису сведоци и да нису давали
изјаве, ево да видите да јесу", навео је Вучић.

 3 / 5



Суљ Хоџа: Рада Трајковић 2018. дала изјаву, али она нема везе са одлуком о продужетку притвора осумњиченима за убиство Ивановића; Трајковић: Безбедност ми је директно угрожена од стране Вучића, објавити све моје изјаве тужилаштву
четвртак, 18 април 2019 19:33

  

И док је неумитно да неко лаже, председник само није сигуран - ко. "Или лаже Рада
Трајковић или лаже Суљ Хоџа, један од њих двоје или обоје", оградио се председник.

  

Коссев је навео да је Хоџа напрасно прекинуо разговор пре него што су га новинари тог
портала упитали да ли је документ који је данас медијима показао српски председник
аутентичан, као и да ли је тај документ српским органима достављен на основу
замолнице.

  

Трајковићева захтева да се објаве њене изјаве

  

Након конференције председника Вучића, огласила се и сама Трајковићева, која захтева
од косовског тужилаштва да објави све њене изјаве и комуникацију са канцеларијом
Специјалног тужилаштва.
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  "Моја сазнања о убиству Ивановића нису централна за текућу истрагу и (понављам)доступна су и у многим медијима. Стога се, као таква, могу јавно обелоданити – нарочитосада када ми је безбедност директно угрожена од стране Александра Вучића, а путемњегових медијских манипулација", написала је на Твитеру.  Уз то је изнова демантовала да њене изјаве имају везе са наводном одлуком опродужетку притвора Рошићу и Спасојевићу.  "Двојицу осумњичених у истрази, за продужење чијег притвора ме је данас АлександарВучић противправно и неразумно оптужио на својој конференцији за штампу, непознајем нити имам било каква сазнања о њиховим активностима", навела је.  Видети још:  Рада Трајковић: Вучићеви таблоиди упутили јасан позив на мој одстрел, нисамсведок, нити сам на било који начин укључена у истрагу убиства ОливераИвановића  (КоССев)  
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