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"Тапкамо у месту, ништа се није десило, у протекле две године смо видели само
препуцавања између Београда и Приштине и покушај да се пребаци терет одговорности,
нажалост у светлу свега тога је изостала права истрага", каже братанац Оливера
Ивановића и функционер Социјалдемократске странке Александар Ивановић.

  

  

Александар Ивановић додаје да су подигнуте оптужнице и да ће се, кад крене суђење,
видети којим доказима се располаже.

  

"Имамо из Београда састављање листе албанских имена за које они тврде да су убили
Оливера, нису понуђени докази зашто су ти људи повезани с Оливеровим убиством, да
ли су ти сви докази предати косовском тужиоцу па да видимо шта ће се дешавати.
Београд покушава да прикаже да су то урадили Албанци, Приштина да су то урадили
Срби. Породицу а и свакога нормалног не занима које вере и боје коже су убице и они
који су наложили и организоавли, важно нам је да се пронађе ко су, зауставе, приведу
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правди и сносе последице".

  

Породица ће, напомиње Ивановић, наставити да инсистира на истини и додаје да су
људи који су планирали убиство Оливера Ивановића направили грешку у процени, јер
нису очекивали оволику пажњу јавности.

  

"Били су убеђени да ће то бити једно у низу убистава и да ће завршитзи у некој фиоци и
да ће се заборавити. Нама је то трачак наде, да ће тај притисак опстати и кад тад
довести до момента где ћемо сазнати ко је то урадио".

  

Што се тиче саме оптужнице, Александар Ивановић каже да браниоци треба да оцењују
каква је оптужница, а да ако постоје нека сазнања званичног Београда ти докази треба
да се понуде.

  

"Ниједна оптужница не трети непосредне извршиоце нити налогодавце. То су људи
оптужени за утицање на доказе, ремећење места злочина, један је оптужен јер је
власник возила чију марку и таблице смо нашли на једном папирићу код Оливера, у
једном тренутку то возило је пратило и мог оца. Видећемо каква ће бити њихова
одбрана".

  

Изјава председника Србије Александра Вучића да је Милан Радоичић прошао полиграф
и да нема везе с убиством Ивановића је спорна, сматра Александар Ивановић.

  

 2 / 3



Александар Ивановић: Покушај да се пребаци одговорност за Оливерово убиство, Београд покушава да прикаже да су то урадили Албанци , Приштина да су то урадили Срби
петак, 17 јануар 2020 21:50

  "Председник нема никаква овашћења да се бави истрагом и да износи ко је крив, а коније. Друга ствар, сам полиграф није доказно средство и нема неку тежину. Да би сеутврдило да ли је неко крив треба урадити друге неке ставри које су овде изостале".  Александар Ивановић каже да Оливер никада није хтео да буде ничији и да је у 20година свог деловања то и показао.  "Нисте могли да га уцените, купите, претњама да га натерате да се повуче, сагне главу,да се склони. Он је увек на један смирен начин, без насиља износио своје ставове иочито кварио игру неким људима. То је искључиво политички мотивисано убисто, он нијеимао бизнис активности, бавио се искључиво политиком. Немогуће је да га присилите иприволите и зато је платио цену".  Он подсећа да је Оливер Ивановић указивао да Косовска Митровица има проблем скриминалом и лошом безбедносном ситуацијом.    "Називао их је неформалним центрима моћи, ошишани момци који крстаре џиповима безтаблица, он је о томе много пута говорио, упозоравао Београд и Приштину, да тимеморају да се позабаве институције, да се криминал сведе на најмању могућу меру.Никада се није појавио снимак не само снимак убиства, ни када му је запаљен ауто,канцеларија, када му је Србин ушао у стан и ломио ствари. Што је апсурдно, иматедесетине безбедносних камера, премного нелогичности а ниједан одговор".  (Н1)  
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