
Мирослав Алексић: Власт користила новац од марихуане са Јовањице за своје тајне потребе; У процесу се стигло до црвене линије која не сме да се пређе, јер би могло да се дође до Вулина, као и до Вучића
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Потпредседник Народне странке Мирослав Алексић изјавио је данас да је пуштање из
затвора Предрага Колувије, првооптуженог у предмету „Јовањица“, јасно показало да је
узгајање марихуане на том добру било велики државни пројекат који је служио за
„извлачење црног новца за различите ванинституционалне потребе режима“.

  

  

„Питање је да ли је Колувија осмислио целу операцију или осмислила нека државна
служба. Колувија је имао своју улогу у узгоју марихуане, али је БИА веома важна. Шта је
била улога шефа БИА за Београд Мирка Шкера и зашто није саслушан, иако постоје
индиције да је био задужен за координацију људи из служби безбедности умешаних у
производњу марихуане“, рекао је Алексић телевизији Нова С.

  

„Шта се догодило са Дијаном Хркаловић, зашто није саслушана, иако се сазнало да је
она одговорна за полицијске регистарске таблице које је Колувија стављао на свој
аутомобил док је превозио дрогу“, упитао је Алексић.
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Алексић је истакао да се у процесу стигло до „црвене линије која не сме да се пређе“, јер
би тада могло да се дође до министра Алескандра Вулина, који је посећивао „Јовањицу“,
као и до председника Србије Александра Вучића који је Колувију водио на путовања,
наводи се у саопштењу Народне странке.

  

Алексић је додао да је циљ власти да предмет „Јовањица“ падне у заборав и да се
оптужени „на неки начин аболирају“, и додао да га не би чудило да оптужени „постану
заслужни грађани, јер СНС тако говори о њима“, а да буду осуђени они који су јавности
указали на највећу плантажу марихуане у Европи и на „везе врха режима са тим
криминалном операцијом“.

  

„Реч је о највећој заплени дроге наркотика у Србији. Тај процес је могао да се заврши за
шест месеци да имамо правосуђе, али се то није догодило. Са друге стране, експресно
се завршавају процеси против нас који говоримо о ’Јовањици’, док суђења по нашим
тужбама против таблоида и челника режима трају годинама“, рекао је Алексић.

  

Алексић је подсетио да је Колувијин адвокат посланик СНС-а Владимир Ђукановић, који
је председник Одбора Скупштине Србије за правосуђе и као члан Високог савета
судства и Државног већа тужилаца може да утиче на оцењивање рада судија, а да су
судије Зоран Савић и Душко Миленковић, које су биле у већу Апелационог суда које је
пустило Колувију из притвора, биле и у већу које је ослободило бизнисмена Станка
Суботића Цанета, стоји у саопштењу.

  

„Све судије које прихвате да буду слуге режима и да раде против закона и етичких
норми морају бити свесне да ће доћи тренутак када ће бити сагледана њихова
одговорност“, рекао је Алексић.

  

Алексић је навео да је Колувија пуштен и због великог страха врха режима да би могао
да проговори о пуној истини о „Јовањици“, јер је он кључни сведок и зна са ким се
договарао и ко је све био умешан у производњу марихуане.

  

Апелациони суд у Београду укинуо је недавно затворски притвор власнику
пољопривредног добра „Јовањица“ Предрагу Колувији и одредио му кућни притвор уз
наногицу.
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Подсећамо,  припремно рочиште у случају „Јовањица 2“ биће одржано у четвртак 30.
септембра у посебном одељењу за организовани криминал, објавио је виши суд у
Београду.

  

(Данас)
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