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Председник судског већа које је оптуженог нарко-боса Предрага Колувију пустило из
притвора је судија Зоран Савић – за кога је КРИК раније открио да је инвестирао у
градњу виле „Пахуља“ на Копаонику и поседује вредну имовину која вишеструко прелази
његове приходе. Савић је доносио и друге контроверзне одлуке, између осталог, са
колегама из судског већа је прекршио закон када је ослободио Станка Суботића
оптужби за шверц цигарета, а био је и у већу које је потврдило ослобађајућу пресуду
Звонку Веселиновићу, озлоглашеном бизнисмену са Косова блиском породици
председника Србије Александра Вучића, подсећа КРИК.

  

  

У доношењу одлуке да оптужени нарко-бос Предраг Колувија буде пуштен из притвора,
осим судије Савића који је председавао судском већу, учествовали су и Душко
Миленковић, председник Апелационог суда, и судија Здравка Ђурђевић, као чланови
већа, наводи КРИК.

  

Колувија је у притвору био од новембра 2019. када је и ухапшен због сумње да је
организовао производњу више од тоне и по марихуане на имању своје компаније
„Јовањица“ у Старој Пазови. Њему и његовој групи се због тога суди већ годину дана у
Вишем суду у Београду, а његови адвокати су све време тражили да он буде пуштен из
притвора.

 1 / 4



КРИК: Председник судског већа који је Колувију пустио из притвора, раније је ослободио Станка Суботића, а био је и у већу које је потврдило ослобађајућу пресуду Звонку Веселиновићу
понедељак, 27 септембар 2021 22:09

  

Судије Вишег суда, међутим, Колувији су сваки пут продужавали притвор, а адвокати су
се потом жалили Апелационом суду у Београду. Њихова последња жалба је усвојена –
судије Апелационог суда на челу са Савићем прошле недеље су промениле одлуку својих
колега из Вишег суда и Колувију пустиле из притвора.

  

За разлику од услова у којима је био до сада, практично затворским – сам у малој ћелији
са константним надзором, без могућности изласка ван зграде притворске јединице,
строго контролисаних посета – ова одлука за Колувију представља велики помак ка
слободи, истиче КРИК. Он ће, како се наводи, од сада уживати благодети кућне
удобности, уз минималан надзор, односно наногицу, са којом уз одређени захтев може и
да напушта свој дом, али и да прима различите госте.

  

Ово је редак случај у правосуђу – да се људи оптужени као организатори великих
криминалних група пусте из притвора пре него што је суђење завршено.

  

Тако, пресуде су у притвору сачекали нарко-бос Дарко Шарић који је осуђен на 15
година за међународни шверц кокаина, као и Младен Новаковић звани Тоцило, који је
осуђен на 17 година јер је организовао криминалну групу која је трговала хероином и
кокаином.

  

Међутим, Колувија који је оптужен за прављење највеће плантаже марихуане у земљи,
иако уз наногицу, сада може да се врати на улицу.

  

Контроверзне одлуке и милионска имовина

  

Судија Савић је, како је КРИК раније објавио, током каријере доносио контроверзне и
незаконите одлуке.

  

Тако, био је председник судског већа које је 2015. ослободило контроверзног
бизнисмена Станка Суботића оптужби за шверц цигарета, а Врховни касациони суд је

 2 / 4



КРИК: Председник судског већа који је Колувију пустио из притвора, раније је ослободио Станка Суботића, а био је и у већу које је потврдило ослобађајућу пресуду Звонку Веселиновићу
понедељак, 27 септембар 2021 22:09

касније утврдио да је ова одлука донета незаконито, односно да су Савић и његове
колеге прекршиле закон у Суботићеву корист. Ипак, због тога нико од судија није сносио
одговорност.

  

Савић је био и члан већа које је правоснажно ослободило оптужби озлоглашене
бизнисмене са Косова Звонка Веселиновића и Милана Радоичића, блиске Српској
напредној странци (СНС) и породици председника Србије Александра Вучића. Такође је
био и у судском већу које је криминалца Сретена Јоцића званог Јоца Аместрдам
ослободило оптужби за организовање убиства хрватског новинара Ива Пуканића.

  

КРИК је прошле године открио и да је судија Савић упловио у воде грађевинских
инвеститора. Са пословним партнером финансирао је изградњу виле „Пахуља“ која има
13 апартмана и вреди више од милион евра. Вилу су саградили у центру Копаоника.
Порекло новца за ову инвестицију није познато, а Савић и његова супруга која је такође
судија у Апелационом суду у Београду пре ове инвестиције били су власници и три стана
у центру Београда, као и викендице код Авале. Остало је нејасно како је овај судијски
брачни пар успео да дође у посед овако вредних некретнина, с обзиром на то да им
судијске плате заједно не прелазе четири хиљаде евра.

  

Везе са политиком

  

Против Колувије који је одлуком већа на челу са Савићем добио наногицу, суђење за
организовање и производњу марихуане се наставља, а он ће већ на следеће, у среду, у
Виши суд доћи из свог дома.

  

Против њега се паралелно води још један поступак који се тиче „Јовањице“, а који се за
разлику од оног за производњу марихуане, од маја ове године није померио са почетне
тачке. У овом поступку са Колувијом су оптужени полицајци и радници
Безбедносно-информативне (БИА) и Војнообавештајне агенције (ВОА) и њима ће се
судити да су Колувији пружали заштиту и логистичку подршку при гајењу марихуане.

  

Нико од оптужених у оба поступка, њих укупно 19, више није у притвору – неки су
пуштени да се бране са слободе, некима је као Колувији притвор замењен наногицом, а
неки су у бекству.
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Овај случај од самог почетка прати повезаност са политиком. Када је полиција крајем
2019. открила Колувијине засаде и запленила више од тоне марихуане, о томе није
обавестила јавност иако се обично хвали и много мањим запленама. Први који је у
јавности говорио о томе био је опозициони политичар Мирослав Алексић, а тадашњи
министар полиције Небојша Стефановић правдао се да полиција није хтела да се
оглашава како не би упозорила потенцијалне извршиоце.

  

Када је суђење почело, у судници су почела да се помињу имена политичара. Тако, за
сведоке одбране предложени су тадашњи секретар МУП-а и један од оснивача Српске
напредне странке Милосав Миличковић, потпредседник опозиционе Народне странке
Мирослав Алексић. Колувија је на суду испричао да му је инспектор тражио да потпише
да је радио за брата председника Србије Андреја Вучића и за Звонка Веселиновића, али
је, како је тад рекао, то одбио.

  

Један од Колувијиних адвоката у овом поступку је и Владимир Ђукановић, народни
посланик владајућег СНС-а.

  

Колувијино имање су још раније посећивали Александар Вулин, сада министар полиције,
Драгомир Петронијевић, члан Градског већа Града Београда, Драган Сикимић,
директор Агенције за спречавање корупције, као и Зоран Бабић, бивши директор
„Коридора Србије”. Колувија осим ових, има познанства са политичарима у региону.

  

(КРИК)
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