
Мирослав Алексић после суђења са Андрејем Вучићем: Тужбом желе да скрену пажњу са истраге о "Јовањици", тражимо вештачење и сведочење оних који су учествовали у хапшењу Колувије
понедељак, 25 мај 2020 18:42

Потпредседник Народне странке Мирослав Алексић рекао је данас, након суђења са
Андрејем Вучићем, да је истина све што је изнео о "Јовањици" и тражио је вештачење и
сведочење људи који су непосредно учествовали у акцији хапшења већинског власника
тог пољопривредног добра Предрага Колувије.

  

  

Како је саопштила Народна странка, Алексић је рекао да је све информације које је
изнео о "Јовањици", фирми из Старе Пазове, добио из државних институција и од
припадника Министарства унутрашњих послова.

  

- Оне су се показале као потпуно тачне и исправне. Једини начин да се то докаже је
независно вештачење Колувијиног телефона, именика, историје контаката и других
елемената, али тога није било - рекао је Алексић новинарима након суђења.

  

Он је навео да није било вештачења Колувијиних телефонских апарата у поступку који
против Колувије води Специјално тужилаштво за организовани криминал, него је "по
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лажној пријави потпредседника Српске напредне странке Милоша Вучевића против
браће Александра и Андреја Вучића, тужилаштво издало саопштење у којем се тврди да
нису утврдили контакте са Колувијом, али без икаквих извештаја и информација, а
Алексић је оценио да се то "не може уважити као доказ".

  

Miroslav Aleksić: Sve što sam rekao o slučaju Jovanjica - bilo je istina! @MiikiAleksic #jovanjic
a pic.tw
itter.com/z1f7PrEah4

— Narodna stranka (@StrankaNarodna) May 25, 2020    

Према његовој оцени, актуелни режим том тужбом покушава да скрене тему са истраге и
одговорних у државним институцијама који су повезани са производњом марихуане на
"Јовањици".

  

Алексић је навео да је Колувија био највећи произвођач марихуане у Европи и да је имао
директну заштиту функционера СНС, који су посећивали то имање, "почев од директора
Агенције за борбу против корупције Драгана Сикимића и покрајинског секретара за
капитална улагања Недељка Ковачевића, па до министра одбране Александра Вулина".

  

Алексићев адвокат Боривоје Боровић казао је да је суд одбио 20 његових узастопних
питања Андреју Вучићу, па је због пристрасности затражио изузеће судије.
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  "Одбио је да одговори на питања да ли се јављао лекару психијатру и којим се колегамажалио, па је тужба је апсолутно мањкава", рекао је Боровић.  Пред Првим основним судом у Београду данас је почело по тужби Андреја Вучића коју језбог наношења душевне боли поднео против потпредседника Народне странке инародног посланика Мирослава Алексића, због његове изјаве да је власник "Јовањице"Предраг Колувија, осумњичен за узгој велике количине марихуане, приликом хапшењапозвао брата председника Србије.  Почело суђење Алексићу по тужби Андреја Вучића, Алексићев адвокат тражиоизузеће судије  У Првом основном суду у Београду почело је суђење по тужби коју је Андреј Вучић, братпредседника Србије Александра Вучића, поднео против потпредседника Народнестранке и народног посланика Мирослава Алексића због навода о фарми "Јовањица" накојој је пронађена велика количина марихуане. Алексићев адвокат Боривоје Боровићрекао је после рочишта да је затражио изузеће судије због пристрасног понашања.  Алексићев адвокат Боривоје Боровић рекао је после рочишта да суд није потврдио даима елемената за тужбу и који ће доказати да је Андреј Вучић имао душевних патњи. Онје додао да је Вучић ускраћивао одговоре на питања да ли се јављао лекару, психијатруи којим колегама се жалио на ову ситуацију.  "У тренутку када сам ја као опуномоћник туженог преузео испитивање, судија ми јеодбио једно двадесетак заредом питања који имају директну везу са овим догађајем. Пасам закључио да, без обзира што се он цивилизовано понашао као судија, да јепристрасан и да на тенутке зазире од пуномоћника тужиоца и да овај поступак неће ићиу току који је по закону и по судском поступку. И зато сам затражио његово изузеће,сматрајући да се ради о пристрасном понашању", рекао је Боровић.  

  Владимир Ђукановић: Немам никакву дилему да за изнету лаж коју је господинАлексић учинио, да ће морати да плати казну  Владимир Ђукановић казао је да је судија одбио њихово питање, а прихватио питањеодбране Алексића, што према њговој оцени говори о пристрасности судије.  "Али ја разумем, то је њихова тактика да одуговлаче с поступком, да убацују доказе којинемају никакве везе с овим поступком. То је доказ њихове нервозе, ми смо потпуноспокојни. Немам никакву дилему да за изнету лаж коју је господин Алексић учинио, да ћеморати да плати казну зато што нема апсолутне доказе за тако нешто. Очекујем да удаљем току поступка дође до повољног поступка по нашу страну", рекао је Ђукановић.  Потпредседник Народне странке Мирослав Алексић рекао је после суђења да је истинасве што је изнео о "Јовањици" и тражио је вештачење и сведочење људи који сунепосредно учествовали у акцији хапшења већинског власника тог пољопривредногдобра Предрага Колувије.  
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  Како је саопштила Народна странка, Алексић је рекао да је све информације које јеизнео о "Јовањици" добио из државних институција и од припадника Министарстваунутрашњих послова.  "Оне су се показале као потпуно тачне и исправне. Једини начин да се то докаже јенезависно вештачење Колувијиног телефона, именика, историје контаката и другихелемената, али тога није било", рекао је Алексић новинарима после суђења.  Према његовим речима, није било вештачења Колувијиних телефонских апарата упоступку који против Колувије води Специјално тужилаштво за организовани криминал,него је "по лажној пријави потпредседника Српске напредне странке Милоша Вучевићапротив браће Александра и Андреја Вучића, тужилаштво издало саопштење у којем сетврди да нису утврдили контакте са Колувијом, али без икаквих извештаја иинформација, а Алексић је оценио да се то "не може уважити као доказ".  

  Према његовој оцени, актуелни режим том тужбом покушава да скрене тему са истраге иодговорних у државним институцијама који су повезани са производњом марихуане на"Јовањици".  Андреј Вучић је Алексића тужио за повреду части и угледа, зато што је Алексић вишепута у јавности говорио да има сазнања да је власник Јовањице Предраг Колувија, прехапшења у новембру прошле године, звао председниковог брата.  
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  Како наводе Новости, по налогу тужилаштва за организовани криминал обављена сувештачења Колувијиног телефона, којима је утврђено да таквих позива није било, као ида нема размењиваних порука између Вучића и Колувије.    Иначе, Колувија је већински власник фирме "Јовањица". Ухапшен је средином новембрапрошле године са још осам осумњичених, јер је у пластеницима на том имању откривенооко 649,4 килограма осушене марихуана, али и плантажа од 65.581 стабљика канабиса.  (Бета, Н1, Вечерње новости)  
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