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Суђење по тужби брата председника Србије Андреја Вучића против потпредседника
Народне странке Мирослава Алексића због навода о случају „Јовањица“ одложено је
данас на неодређено време, пошто је Алексићев адвокат Боривоје Боровић предложио
изузеће судије Првог основног суда у Београду Владимира Милетића. 

  

  

„Суђење је одложено до одлуке председника Првог основног суда о нашем предлогу.
Изузеће сам тражио јер судија циљано води поступак. Судија је данас донео решење
којим је окончао овај парнични поступак, али ми нисмо одржали завршне речи и тражили
смо изузеће судије“, рекао је Боровић новинарима после суђења.

  

Алексић је рекао да је судија одбио све доказне предлоге одбране, међу којима и да
изврши увид у оптужницу Тужилаштва за организовани криминал против окривљених за
производњу марихуане на пољопривредном добру „Јовањица“.

  

„У оптужници се види да није обављено вештачење свих телефона власника ’Јовањице’
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Предрага Колувије, тако да се не може проверити да ли је било контакта између Андреја
Вучића и њега. На основу чега ће онда судија Првог основног суда да утврди да ли је
Колувија тражио заштиту од Андреја Вучића, ако је одбио и тај доказ и све остале
доказе“, упитао је Алексић.

  

Андреј Вучић је тужио Алексића због изјаве да је Колувија када је хапшен позвао брата
председника Србије.

  

Алексић и Боровић су подсетили да је Андреј Вучић на прошлом рочишту рекао да га
ниједан државни орган није питао о контактима са Колувијом нити су његови телефони
узети на вештачење.

  

„Суд је данас потврдио да се води велика борба да се спасу браћа Вучић и сви који су
пружали подршку Колувију и ’Јовањици’ током највеће производње марихуане у Европи.
Читав процес по тужби Андреја Вучића против мене се заснива на лажној кривичној
пријави градоначелника Новог Сада Милоша Вучевића против браће Вучић и по тој
кривичној пријави дописа тужитељке Дубравке Дмитровић“, рекао је Алексић.

  

Алексић је додао да је она у том допису навела да „некаквим вештачењем, без икаквог
броја и датума када је обављено“, нису утврђени контакти „Андреј Вучић“ и „Александар
Вучић“ у Колувијиним телефонима.

  

„Судија је данас одбио да прихвати кључни доказ о Колувијиним контактима, а то је
извештај о прикупљању података из мобилних телеофона и СИМ картица Службе за
специјалне истражне методе МУП-а Србије, у којем се наводи да је Колувијин мобилни
телефон ’блекбери’ закључан непознатом шифром и не може да се доведе у мод за
очитавање садржаја. Тај извештај се наводи у оптужници против окривљених у случају
’Јовањица’“, рекао је Алексић.

  

„Реч је, дакле, о политичком процесу са идејом да се они аболирају на основу лажног
извештаја Тужилаштва за организовани криминал, а по тужби Милоша Вучевића, и да се
донесе пресуда без уважавања доказа и процеса који се води пред Специјалним судом
због узгајања марихуане на ’Јовањици’“, навео је Алексић.
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Алексић је истакао да тужитељка Дубравка Дмитровић „без икаквог доказа тврди да
Колувија није позвао Андреја Вучића“, и поновио да ће против ње поднети кривичну
пријаву, јер је очигледно да се наводи у њеном допису и оптужници за „Јовањицу“ не
подударају.

  

„Неко од државних институција лаже и то ће морати да се утврди. Марихуана
произведена на ’Јовањици’ је продавана и нашој деци, а Колувија је имао потпуну
подршку државе. Није реч само о посетама Александра Вулина и Зорана Бабића и
многих других, него је ту било и финансијске и логистичке подршке“, рекао је Алексић.

    

Алексић је навео да је у именику апликације за мобилне телефоне преко које су
комуницирали чланови Колувијине криминалне групе био и функционер СНС-а и члан
Градског већа Београда Драгомир Петронијевић, који је имао кодно име „Штрумпф“.

  

„Преко те апликације чланови групе су се договарали ко ће превозити марихуану и у коју
количину. Петронијевић ниједном није испитан о ’Јовањици’“, рекао је Алексић, и
показао фотографије на којима је Петронијевић са председником Србије Александром
Вучићем.

  

(Народна странка)
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