
Нела Кубуровић: Не кријемо убице ни злочинце, као што то раде Тачи и Харадинај
петак, 15 март 2019 18:00

Министарка правде Нела Кубуровић одбацила је наводе из Приштине да је председник
Србије Александар Вучић наредио убиство председника Грађанске иницијативе СДП
Оливера Ивановића и додала да српски органи "нису и неће скривати злочинце и убице,
као што то раде овековечени злочинци ОВК, попут Тачија, Харадинаја и Весељија".

  

  

Она је у писаној изјави навела да косовски органи ниједну замолницу за достављање
информација у вези са истрагом против Милана Радоичића нису доставили Београду, из
чега се како је оценила, "види правна и чињенична основаност њихових оптужби".

  

"Нема сумње, у једном су у праву, а то је да сигурно постоји политичка позадина убиства
Оливера Ивановића, јер да није тако приштински органи никада не би одбили
формирање заједничког истражног тима са Тужилаштвом за организовани криминал у
Београду, никада не би одбили да проследе чауре са места убиства, а не би им требало
и неколико месеци да проследе записник са увиђаја", навела је Кубуровић.
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Претходно је косовски министар правде Абдељард Тахири изјавио да је председник
Србије Александар Вучић одговоран за давање налога за убиство председника
Грађанске иницијативе СДП Оливера Ивановића.

  

Тахири је на Фејсбуку написао да "одбрана коју српски председник даје главном
осумњиченом за убиство Ивановића доводи до закључка да је Вучић наредио убиство".

  

"Наши захтеви српским властима за правну сарадњу у случају Ивановић су застали у
тренутку када су основане сумње указале да је Милан Радоичић главни осумњичени за
смртоносни атентат који је држављанина и политичара Републике Косово Оливера
Ивановића коштао живота", написао је Тахири.

  

Лидер Грађанске иницијативе СДП Оливер Ивановић убијен је испред просторија те
странке у северном делу Косовске Митровице 16. јануара 2018. године. Јавност и даље
није обавештена да ли је постигнут напредак у истрази тог случаја.

  

(Бета)
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