Приштина: Веће Апелационог суда вратило случај убиства Оливера Ивановића на поновни поступак
субота, 26 септембар 2020 07:30

Веће Апелационог суда у Приштини одлучило је да предмет у случају убиства Оливера
Ивановића врати на поновни поступак и одлучивање, након што су браниоци уложили
жалбу на Решење којим се одбија захтев за одбацивање оптужнице и приговор на
доказе.

Према речима адвокатице Јоване Филиповић која је бранилац Силване Арсовић,
Решење првостепеног суда је укинуто јер не постоји основана сумња да је осумњичена
учинила дело које јој се ставља на терет.

Филиповићева је нагласила да је решење укинуто и због тога што оптужница није
испитана, односно није наведена радња окривљених, време када су наводно извршили
кривична дела као ни објекат којим су извршили дело, а на које чињенице је указано у
досадашњем току поступка.

1/2

Приштина: Веће Апелационог суда вратило случај убиства Оливера Ивановића на поновни поступак
субота, 26 септембар 2020 07:30

Такође, наведено је да оптужница није јасна и да је контрадикторна нарочито у делу
који се односи на квалификацију кривичних дела – организована криминална група,
тешко убиство и помагање у извршењу кривичног дела тешког убиства, те да се по таквој
оптужници не може поступати.

Лидер ГИ СДП Оливер Ивановић убијен је 16. јануара 2018. године испред страначких
просторија у Косовској Митровици, а оптужницом се терети шест особа због помагања у
извршењу кривичног дела, али не и налогодавци и извршиоци. Иза убиства Ивановића,
према наводима из оптужнице, стоји криминална група коју контролише један од Срба са
Косова - Милан Радоичић. Он међутим није оптужен и за њим је Приштина тражила
расписивање међународне потернице. Иначе, по косовском закону, да би неко био
оптужен пре тога мора бити саслушан.

Косовско специјално тужилаштво поднело је 2. децембра Специјалном одељењу
Основног суда у Приштини оптужнице против шест особа за помагање извршиоцима и
прикривање трагова у случају убиства лидера Грађанске иницијативе СДП Оливера
Ивановића.

Оптужницом су обухваћени истражитељи косовске полиције из Северне Митровице
Недељко Спасојевић и Раде Басара, полицајци који су се први затекли на лицу места
Драгиша Марковић и Жарко Јовановић, митровчанин Марко Рошић и Силвана Арсовић,
која је оптужена због сумње да је укључила сигурне камере СДП-а непосредно након
убиства.

(РТС, Инсајдер)
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