
Милош Вучевић: Пријава коју ћу поднети против Александра и Андреја Вучића садржи све наводе којима су они били "бомбардовани" у вези са случајем "Јовањица" - тако да ће се утврдити да ли опозиција поново лаже
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 Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић изјавио је, поводом пријаве коју ће поднети
против Александра и Андреја Вучића, да она садржи све наводе којима су били
"бомбардовани" њих двојица и да ће се, како каже, открити да ли је неко у власти
помагао власнику "Јовањице" или су они који су учествовали у ширењу тих навода
обмањивали јавност.

  

  Вучевић је, гостујући на РТС-у, рекао да ће у пријави бити све изјаве представника СЗС
и да ће тужилаштво имати акт по којем би требало да делује.   

"Када добију кривичну пријаву, не могу да кажу да немају правни моменат да крену у тај
процес, да не остане сумња", навео је Вучевић.

  

Према његовим речима, показаће се шта је истина у том случају и да ли је неко помагао а
ако није, "ви сте људи лагали све време по ко зна који пут".

  

Истакао је да ће пријаву поднети у понедељак и да су у њој фото-документи, изјаве и
линкови, саопштења...

  

"Сада ћемо то да истерамо до краја, изволите да кренете и проверите чињенице и
обавестите јавност шта је тачно", рекао је Вучевић.

  

Председник Србије Александар Вучић рекао је да ће у понедељак против њега и
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његовог брата Андреја Вучића кривичну пријаву због случаја "Јовањица" поднети
градоначелник Новог Сада Милош Вучевић (СНС), пошто то није урадио нико од
опозиционих лидера.

  

Вучић је новинарима на војном аеродрому у Батајници, код Београда, рекао да ће он и
његов брат "бити саслушани да људи у целој Србији чују шта је истина".

  

"Прво су ишли са тим како су први или последњи (телефонски) позиви (власника
'Јовањице' ухапшеног због марихуане) били упућени мом брату. Он никада није чуо ни
видео тог човека, никада нећете видети никакве доказе. Имате Ђиласову машинерију од
око 20, 30 милијарди евра, а ја сам то да победим не могу, ја паре немам, једино што
имам је истина и народ. Кажу да сам крив, да је (већински власник фарме 'Јовањица'
Предраг Колувија) био на неком бизнис форуму у Москви, и шта онда?", рекао је Вучић.

  

Он је рекао и да је власник "Јовањице" Предраг Колувија "био врло озбиљан привредник
који је извозио у многе земље".

  

Видети још:

  

&#160;Вучевић подноси кривичну пријаву против мене и Андреја за „Јовањицу“ –
да се утврди истина

  

(РТС)
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