
Приштина: У оптужници за убиство Ивановића два нова лица
субота, 21 новембар 2020 13:23

Специјално тужилаштво у Приштини подигло је 11. новембра нову, трећу оптужницу
против осумњичених у случају убиства Оливера Ивановића. Према наводима
адвокатице, Јоване Филиповић, новом оптужницом се Недељко Спасојевић, Марко
Рошић, Силвана Арсовић и Раде Басара, терете за извршење убиства.

  

  

Адвокатица оптужене Силване Арсовић, Јована Филиповић, потврдила је за КоССев да
је рочиште поводом нове оптужнице коју је подигло тужилаштво у случају убиства
Оливера Ивановића заказано за 4. децембар.

  

Каже да у новој оптужници постоје битне измене у односу на претходне, те је
затражила од Суда да се предмет заведе под новим бројем.
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Нису наведена имена новооптужених 

  

Филиповић наводи да се у новој оптужници појављују два нова лица, која су наводно
била учесници организоване криминалне групе, али и да њихова имена нису наведена.

  
  

На терет оптуженом полицијацу Недељку Спасојевићу сада ставља то да је службеним
возилом превезао починиоце убиства

    

Уједно се на терет оптуженом полицијацу Недељку Спасојевићу сада ставља то да је
службеним возилом превезао починиоце убиства, додала је Филиповић.

  

“Помиње се службено возило полиције марке Голф 4 караван којим је, наводно,
Недељко Спасојевић превозио извршиоце убиства до возила марке Опел Астра из којег
је пуцано на покојног Оливера”, поручила је Филиповић.

  

Оптуженима у новој оптужници више се не ставља на терет кривично дело “помоћ у
извршењу дела тешког убиства”, већ “тешко убиство”, додала је Филиповић.

  

“Избацили су тај члан 33 који се односи на помагање извршења кривичног дела и сада је
само остало на снази тешко убиство. Сада се карактеришу као извршиоци, а не као лица
која су пружала помоћ извршиоцима”, додала је Филиповић.

  

Прецизирала је да се ова измена односи на оптужене – Недељка Спасојевића, Марка
Рошића, Силване Арсовић и Радета Басару.

  

Сви се терете за злоупотребу службеног положаја
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Новина у оптужници је и то да се свима ставља на терет злоупотреба службеног
положаја, додала је Филиповић.

  

Каже да би било разумљиво теоретски да се ово дело стави на терет само Недељку
Спасојевићу и Драгиши Марковићу који су били полицајци, али и да је нелогично да се за
ово дело оптужује Марко Рошић, као и њена клијенткиња, бивша секретарица Оливера
Ивановића, Силвана Арсовић.

  

Додаје и да више нема у оптужници кривичног дела преправљање доказа које је било у
ранијим оптужницама.

  

“То дело се и даље коментарише у образложењу оптужнице, док у квалификацији
кривичних дела оно не стоји”, додала је.

  

Филиповић, која је заједно са другим адвокатима одбране критиковала оптужницу да је
непотпуна и непоткрепљена, за нову каже да је “тек непотпуна и лоше одрађена”.

  

“Ове две су некако можда и могле да се провуку, а ова, по мом мишљењу, не може да
опстане”, додала је.

  

Подсећања ради, Апелациони суд у Приштини донео је одлуку још 25. септембра да
предмет убиства Оливера Ивановића врати на почетак, на основу жалби одбране
оптужених.

  

Оптужница је враћена Специјалном тужилаштву на уређење – „односно треба да се
утврди време, место и начин извршења кривичног дела и потврди да ли има основање
сумње да су лица којима се стављају на терет кривична дела заиста то и учинила“,
потврдила је тада такође Филиповић.

  

Међутим, како су потом потврдили за КоССев адвокати одбране, Фарук Кореница и
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Махмут Хаљими, Специјално тужилаштво је подигло нову оптужницу.

  

Лидер ГИ СДП, Оливер Ивановић, убијен је 16. јануара са више хитаца у леђа, док је
улазио у просторије своје странке у Косовској Митровици. Скоро две године касније – 2.
децембра, Специјално тужилаштво Косова подигло је прву оптужницу.

  

До сада је одржано само једно припремно рочиште 11. фебруара, након што је
прво заказано 30. децембра одложено, јер је тадашњи тужилац Суљ Хоџа (Сyлë
Хоxха), који је у међувремену пензионисан, доставио нову, измењену оптужницу.
Ова оптужница није била преведена на српски, док је затим одбрана затражила
превод који је на матерњем језику оптужених.

  

Друго припремно рочиште осумњиченима за умешаност у убиство лидера Грађанске
иницијативе СДП, које је требало да се одржи 16. марта, међутим, одложено је због
пандемије коронавируса.

  

У процесу који је пре подизања нове оптужнице водило косовско Специјално
тужилаштво пред Општим судом у Приштини, оптужени су Марко Рошић, Недељко
Спасојевић, Силвана Арсовић, Жарко Јовановић, Драгиша Марковић, Раде Басара. Као
вође криминалне групе били су оптужени Милан Радоичић и Звонко Веселиновић.

  

(Нова.рс) 
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