
Милош Вучевић: Кривичну пријаву против Александра и Андреја Вучића сам поднео самоиницијативно, а не на њихову молбу
среда, 11 децембар 2019 20:22

 Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић (СНС) изјавио је данас да је кривичну
пријаву против председника Србије Александра Вучића и његовог брата Андреја поднео
самоиницијативно, а не на молбу председника.

  

  Вучевић је у понедељак Републичком јавном тужилаштву поднео кривичну пријаву због
случаја Јовањица и наводне умешаности у узгајање опијата на том пољопривредном
добру.   

Он је у гостовању на РТВ казао да пријаву поднео зато што жели да његови синови
живе у нормалној држави, „где нико неће моћи без доказа оптужује некога“.

  

Коментаришући тврдње дела јавности да се потенцијално ради о кривичном делу лажно
пријављивање, он је рекао да те тврдње износе они који нису прочитали пријаву и они
чије су тврдње о умешаности Вучића у случај „Јовањица“ цитиране у самој пријави.

  

„У јавности су изнете информације о умешаности Вучића у аферу ‘Јовањица’. Овакво
стање је неодрживо за јавност, државу и друштво. Морамо да знамо да се држава бори
против криминала или живимо у држави која дозвољава некоме да њиме бави“, оценио
је он.

  

Вучевић је казао да су од откривања плантаже дроге код Старе Пазове 20 дана у
јавност изношене тврдње о умешаности Вучића, али да кривичне пријаве нису поднете
те је он то учинио.
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Trojka sa polovine terena!!!

Fenomenalna @Gojgic  u @pravi_ugao @RTVojvodine

Lj: &quot;Zašto ste podneli prijavu protiv @avucic  i Andreja Vučića?&quot; @VucevicM  :
&quot;Uznemirili su me naslovi u medijima.&quot;

LJ : &quot;A nije vas uznemirio #Krušik  i Aleksandar Obradović?&quot;

SNS tribine - MUK!!! pic.twitter.com/BvFR02I9X1

— Bora Novaković (@bora_novakovic) December 11, 2019    

Он је рекао да је кривичну пријаву предао запосленима у Републичком јавном
тужилаштву и демантовао да се тада састао републичком јавном тужитељком Загорком
Доловац.

  

Говорећи о ставу неких правника се подношењем такве пријаве врши на тужилаштво, он
је упитао да ли се изношењем тврдњи о Вучићу као „наркобосу“ врши притисак.

  

(Бета)
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