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Адвокат Боривоје Боровић изјавио је да би, због кршења правних правила и
притисака на сведоке и правосуђе, случај „Јовањица“ требало
интернационализовати.

  

  

Боровић је казао да је са „Јовањицом“ разоткривен озбиљан државни криминални
пројекат и да је због тога „нервоза“ у власти достигла врхунац.

  
  

Правосуђе у Србији је умрло и неко мора да помогне
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„Власт сада тражи жртвеног зеца у лику инспектора Слободана Миленковића, који
је показао слабост када је под притиском изјавио да Предраг Колувија приликом
хапшења није звао Андреја Вучића. Због те изјаве, власт мисли да и даље може да
манипулише са Миленковићем. Ако је Миленковићу и његовим колегама из Одељења
за сузбијање дрога угрожен живот, како то каже адвокат Зденко Томановић, онда
би цео случај морао да се интернационализује“, рекао је Боровић и додао да један
телефон Предрага Колувије није вештачен.

  

По његовим речима, ако на претње смрћу инспекторима Миленковићу и Душану Митићу
нису реаговали полиција и тужилаштво, неопходно је да се обавесте и затражи помоћ од
Амнести интернешнал, Хјуман рајтс воча и представника Европске комисије који се баве
питањем правосуђа у Србији.

  
  

Не би било добро да се инспекторима који су открили ‘Јовањицу’ деси нека трагедија

    

„Правосуђе у Србији је умрло и неко мора да помогне. Не би било добро да се
инспекторима који су открили ‘Јовањицу’ деси нека трагедија. У предметима где се
намештају поступци мора да се затражи помоћ међународних организација које се баве
људским правима“, објаснио је адвокат.

  

Боровић сматра да је Миленковић сигурно „пуштен низ воду“ и да се њему власт свети
зато што је открио једну од највећих плантажа марихуане у Европи.

  

„Власт се свети и Небојши Стефановићу, само што не знају како да их обојицу ставе у
притвор. Стефановић је пао у немилост режима тек када је откривена плантажа
марихуане. Републички јавни тужилац би морао да нађе снаге и да процесуира све људе
који су заиста уплетени у ова најтежа кривична дела, а не да ослушкује и чека ‘пресуде’
које ће донети политичари на власти“, казао је он.

  

Боровић истиче да, уколико би власт оборила тужилачки предмет „Јовањица“, много
људи из правосуђа би претрпело консеквенце. Додао је да у својој адвокатској пракси
није наишао на предмет који се окреће у „ћорсокак“, као што је то случај са „Јовањицом“.
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„Ако би којим случајем сву кривицу за ‘Јовањицу’ власт свалила на Миленковића и
Стефановића, поставља се питање шта ће се десити са вештацима, који су у
кривичном поступку утврдили да је пронађено 1,4 тоне дроге, или са тужиоцем који
је водио предмет или са неколико судија који су у судским већима потврђивали и
једну и другу оптужницу за ‘Јовањицу’. Ти људи би онда морали да буду оптужени
за подметање лажних оптужби. Да би се то спречило, морало би да се реагује
адекватније и оштрије“, нагласио је Боровић.

  
  

Када је председник Србије Александар Вучић рекао да Колувија предуго лежи у
притвору, схватили смо да је нервоза достигла врхунац

    

Недопустиво је, казао је адвокат, да Дијана Хркаловић, која је оптужена за тешко
кривично дело, а избегла је оптужења за још неколико кривичних дела, може преко
медија да саопштава сумње које узнемиравају јавност и које су биле повод полицији и
тужилаштву да практично осумњиче Миленковића за диловање дроге.

  

„Миленковић је свој посао професионално урадио, а занимљиво је да је за одбрану
Колувије ангажован медијски адвокат, који са својим искуством не би могао ни пред
основним судом да озбиљно заступа клијенте. Владимир Ђукановић се прихватио тог
‘залогаја’ јер има политичку залеђину и што политички могу да притскају тужилаштво и
кривична већа која су одлучивала о притвору. Када је председник Србије Александар
Вучић рекао да Колувија предуго лежи у притвору, схватили смо да је нервоза достигла
врхунац. Они су се уплашили да ће првооптужени Колувија у притвору да проговори о
детаљима тог државног пројекта и зато је под политичким притиском пуштен кући“,
навео је Боровић.

  
  

Велики број вентилатора и лампи није био уграђен због поврћа, већ искључиво за засаде
марихуане

    

Осим због „Јовањице“, додао је адвокат, власт је у паници и због убистава које је
починила група Вељка Беливука, као и због прислушкивања председника државе.
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„По налогу суда су прислушкивани криминалци који су имали контакте с појединим
члановима породице Вучић. Али, пошто имамо разваљен правосудни систем без
представника тужилачке власти, који би морао једном месечно да обавештава
јавност шта се дешава с тим предметима, онда имамо шарлатане из полицијске
власти који аматерски воде медијске истраге, оптужујући и ослобађајући људе за
најтежа кривична дела“, оценио је Боровић.

  
  

Ту плантажу су чували припадници БИА, ВОА и МУП. Они сигурно нису били ангажовани
да чувају парадајз, већ дрогу

    

Он тврди да без обзира на разне покушаје власти, предмет „Јовањица“ не може да
пропадне.

  

„Ту плантажу су чували припадници БИА, ВОА и МУП. Они сигурно нису били
ангажовани да чувају парадајз, већ дрогу. Такође, велики број вентилатора и лампи није
био уграђен због поврћа, већ искључиво за засаде марихуане. То је био државни
пројекат, и сви учесници морају да се открију и да одговарају“, закључио је Боривоје
Боровић.
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