
Влада Републике Србије 

Канцеларија за Косово и Метохију 

Директор г. Марко Ђурић 

 

Поштовани г. Ђурићу,  

Oбrаћам Вам се у име неформалне групе грађана „Пријатељи Оливера Ивановића“, а поводом 

треће годишњице боравка Оливера Ивановића у казамату EULEX-а на територији Косова и 

Метохије. 

 

Оливер Ивановић  је од 27. јануара, 2014. године притворен у  притворској јединици, прво у 

Приштини, а потом у Косовској Митровици.  За то време суд, под патронажом ЕУ,  изрекао му је 

пресуду за дело које, у првобитном поступку почетком 2000. године, тужилац уопште није нашао 

елементе  кривичног дела. 

 

Господине Ђурићу, на делу територије Републике Србије која је под управом Међународне 

заједнице, на девет година затвора, осућен је невин човек, држављанин Републике Србије.  

У самом поступку саслушано је преко 80 сведока,  углавном албанске националности, од којих је 

99 одсто  посведочило да им је оптужени Ивановић заправо сачувао животе током ратне 1999. 

године. 

 

Господин Ивановић осуђен је искључиво на основу исказа  једног сведока тужилаштва, који је,   

уколико се упореди са сведочењима других сведока, по свему судећи - неистинит. 

 

Наша питања Вама као руководиоцу дела Владе Србије који се бави Косовом и Метохијом гласе: 

Како, на који начин и шта је држава Србија учинила да заштити права Оливера Ивановића?; До 

када ће држава Србија немо да посматра терор који се врши на Оливером?; и, Да ли држава има 

план шта ће  да предузме у случају да Апелациони суд потврди изречену казну првостепеног суда 

у трајању од  девет година затвора? 

 

Ивановић се за своја права борио сам, штрајковао је глађу  не би ли му се испунила основна 

људска права, доводио је свој живот у питање  како би се изборио за њих, али не само за себе, већ 

и за права свих затвореника и српске заједнице на територији КиМ. 

 

Када ћемо јединствено и одлучно да реагујемо као држава - када почну да нас хапсе и тероришу у 

самом  Београду? 

 



Имајте на уму, данас је то Оливер Ивановић, сутра то може бити било ко од нас! 

 

Жалосно је, али морамо да констатујемо да се Приштина  квалитетније и одлучније бори за права 

осведоченог ратног злочинца Рамуша Харадинаја, него  Београд  за права Оливера Ивановића, 

који невин лежи у затвору. 

 

Тражимо од Вас да питање терора који се врши над Оливером подигнете на највиши ниво и о 

томе разговарате у Бриселу током преговора. Морате да будете свесни да пресуда Оливеру 

Ивановићу није пресуда једном човеку,  већ целокупној заједници Срба на Косову и Метохији. Још 

имате времена да спречите штету која може да буде  ненадокнадива, пре свега  по породицу 

Оливера Ивановића, а  потом и по целокупну Српску заједницу на КиМ. 

 

Надамо се да ће те разумети озбиљност ситуације и повући конкретне потезе који ће довести до 

коначног ослобађања Ивановића! 

Слободa за Оливера! 

 

С поштовањем, 

 

 

 

 

 


