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Крајњу замисао представе коју је режирао Александар Вучић, а која је почела
интервјуом Предрага Колувије, првооптуженог у предмету Јовањица, још увек не
можемо у потпуности да сагледамо, каже за Данас адвокат Иван Нинић, тумачећи
ефекте изјава председника Србије којима се релативизује оптужница за
неовлашћену производњу 1,6 тона канабиса.

  

  

– За сада, две ствари су извесне. Најпре, прича о Колувији у потпуности је истиснула из
пажње јавности чињеницу да се на административној линији прелепљују српске таблице
косовским грбом. Овакве, вештачке афере, временски се увек подударају са неким, по
власт непријатним, темама. Друга ствар видљива голим оком је да је прича о Колувији
искоришћена како би се одржала тензија око Небојше Стефановића, наводи Нинић.

  

Како истиче, судбина судског процеса који се води против Предрага Колувије ни на који
начин не може да утиче на рејтинг Српске напредне странке, па је и самим тим фокус
целе приче на другом аспекту.
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– Био Колувија осуђен или ослобођен, за СНС није од важности. Колувија њих апсолутно
не интересује, он је маљ у рукама којима треба ударити Небојшу Стефановића.
Окривљени у неким другим поступцима су исто тако коришћени, примера ради Мирослав
Богићевић, каже Нинић.

  

Упитан због чега је неопходно и даље “ударати” по Стефановићу, када је већ
маргинализован, Нинић истиче да он показује еластичност за коју је мало ко мислио да је
способан.

  

– Он не ћути. На сваки напад, на сваку насловницу таблоида, он одговара саопштењем.
Та саопштења, у којима он каже да је власник таблоида који га напада неки тајкун, или
да Вучићева породица и он захтевају да се установи истина, широј јавности можда и не
говоре много. Али то су поруке Вучићу, изговорене њиховим речником, којима их у неку
руку исмева и уверен сам да оне Вучића изузетно иритирају. Зато је важно и оваквим
примерима држати тензију, изнова показивати Стефановићу шта може да му се деси
уколико одлучи да изађе у јавност са неким информацијама којима као дугогодишњи
министар полиције свакако располаже, наводи Нинић.

  

Према његовим речима, овај игроказ у чијем је средишту Стефановић ће се наставити до
априла и избора, након којих ће Стефановић бити одстрањен из дневне политике.

  

– Вучић је чак и сам најавио да нас у наредним данима очекује наставак ове приче,
поручујући да ће све да се сазна. Претпостављам да ће пронаћи неког из полиције ко ће,
вољно или невољно, наставити да продубљује ову тезу о намештању процеса Предрагу
Колувији, истиче Нинић.

  

На питање због чега су представници власти дозволили себи да дођу у ову ситуацију, и
зашто цео случај нису угушили пре него подизања оптужнице, Нинић истиче да је у
тренутку када је прича дошла до јавности већ било касно да се то учини. Такође, како
напомиње, не може се искључити да је постојао и известан притисак из иностранства да
се овај случај процесуира.
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– Прича је врло брзо постала исувише велика да би тужилаштво рекло да одустаје од
кривичног гоњења. То је још један показатељ зашто је из угла власти од пресудног
значаја да на месту министра полиције буде неко ко је апсолутно лојалан. Такве истраге
се саботирају још у полицији. Због чега је Стефановић одлучио да ову истрагу пусти
само он зна. Ми можемо да нагађамо да ли то има неке везе са афером Крушик или не,
али чињеница је да је полиција имала оперативне податке ко је и чиме се бави Колувија
и пре него што је ухапшен. Управо је Јовањица и семе раздора између Вучића и
Стефановића. У тренутку хапшења Колувије, Стефановић престаје да буде човек од
поверења и постаје унутрашњи непријатељ број један, каже Нинић.

  

Покушај власти да искористи случај Јовањица за унутарпартијске обрачуне, наводи
Нинић, имаће катастрофалне последице, не само по даљи ток суђења.

  

– Укратко, Колувију је ухапсила полиција на чијем је челу био кадар СНС-а. Тужилаштво
које предводи тужилац којег су они изабрали подигло је оптужницу. И сада је државни
врх, заједно са Колувијиним адвокатом, такође функционером СНС-а, одлучује да све то
саботира, релативизујући оптужницу и износећи тврдње да је процес монтиран. Тиме
они заправо говоре да људи које су они поставили не знају да раде свој посао. Газе
сопствене институције, истиче Нинић.

  

Он напомње да је недозвољеног уплива у судске поступке било и раније. Међутим, како
додаје, овакво директног мешања није било.

  

– Таман кад смо мислили да смо дотакли дно, схватимо да још увек нисмо. Овакви
поступци представника власти ће судски поступак у оба предмета (Јовањица 1 и 2)
отерати у ћорсокак. Полицајци који се оптужују да су монтирали процес тек треба да
сведоче пред судом и дају свој опис догађаја. У оваквим околностима, није искључено да
ће неки од њих да оболе од амнезије у погледу најбитнијих чињеница. Исто тако остаје
да се види какав ће ово ефекат имати и на друге сведоке у поступку, као и тужиоца
Сашу Дрецуна. Најзад, не треба занемарити и каква порука се овим третманом
Колувијиног интервјуа шаље лицима из криминогене средине. Из овога они могу да
извуку само један закључак – уколико будемо у табору власти можемо да рачунамо на
какву-такву заштиту, истиче Нинић.

  

(Данас)
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