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Државни врх месецима уназад, по свему судећи, припрема српску јавност за
ослобађања Предрага Колувије, већинског власника имања "Јовањица", а припреме су
се интензивирале након његовог пуштања из притвора, када се у кампању укључио и
председник Александар Вучић. Само пуштање Колувије, који је означен као организатор
криминалне групе у два поступка, од којих један није ни почео, изненадило је српску
јавност, а по свему судећи, реч је о још једном покушају власти да релативизује случај
"Јовањица", имања на коме је крајем 2019. заплењена рекордна количина опојне дроге.

  

  

И док се Колувијин адвокат Владимир Ђукановић, који је истовремено председник
Одбора за правосуђе и члан Високог савета судства, који бира судије, протеклих недеља
налази у кампањи доказивања невиности власника „Јовањице“ у медијима, ништа мање
не чини ни сам државни врх. Управо о случају Колувија и његовом пуштању у кућни
притвор говорили су бројни државни фунционери, попут самог председника државе.
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Тако је Вучић током викенда говорио о случају „Јовањица“ и пуштању Колувије, те
истакао да је чудно да човек због тоне марихуане седи у притвору.

  

„Тај човек је провео две године у притвору, не постоји сличан случај да је човек за
такво кривично дело био две године у притвору, а да се притом води хајка зашто
није и даље у притвору. Врло чудно сложићете се јер он није убио никога, није имао
10 тона кокаина или нешто слично, већ, колико сам разумео, тону марихуане,
колико пола окружења, Немци и остали су легализовали. Што он такође негира да је
имао уопште. Али две године да проведете у притвору због нечега таквог,
очигледно се неко плашио онога што би могло да се чује. Ко су ти људи то ћемо да
видимо“, рекао је Вучић.

  

  

Управо ова Вучићева изјава бацила је сумњу да власт месецима уназад припрема терен
за ослобађање Колувије.
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Ипак, не треба занемарити чињеницу и да су сви оптужени за случај „Јовањица“ у
последњих неколико месеци неочекивано пуштени из притвора.

  

Тако се тренутно због „Јовањице“ ниједно лице не налази у притвору, ако изузмемо
чињеницу да је један оптужени у бекству.

  

Ако не заборавимо, пре само неколико месеци у јавности је министар здравља Златибор
Лончар говорио о евентуалном скидању марихуану са листе наркотика, како би могла да
се користи у медицинске сврхе. Неочекиван став министра о легализацији марихуана
тада је бацио сумње да је сам потез врха државе везан управо за случај „Јовањица“.

  

Недуго након поменуте најаве, портал НИН писао је о томе да су инспектори за борбу
против дрога београдске полиције пронашли у фиоци Колувијиног радног стола пројекат
о легализацији марихуане, који је написао уочи хапшења.

  

Елаборат је био адресиран на Министарство здравља, а како су тада известили,
одлазак у притвор спречио је Колувију да студију званично потпише и пошаље.

  

Пребацивање „лоптице“ на терен политичких обрачуна

  

Одбрана Колувије протеклих месеци у више наврата је покушала да хапшење власника
„Јовањице“ оспори тиме да је он заправо жртвено јагње у целој причи. И сам Колувија је
досад два пута истицао да су му након хапшења нудили да оптужи Андреја Вучића,
брата председника, што је он категорички одбио.

  

Колувија је поново пре неколико дана, приликом гостовања у емисији „Код Ђуке“, коју
води његов бранилац, истакао да су из кабинета тадашњег министра полиције Небојше
Стефановића нудили да лажно оптужи председниковог брата.
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„Они су били сигурни да ћу пристати на њихову понуду. Да окривим Андреја Вучића да
радим за њега, а за Звонка Веселиновића расад. Рекли су ми да треба да кажем да је
његова производња у Врбасу“, рекао је тада Колувију.

  

  

Претпоставља се да је намера одбане да се покаже да је Колувија у целом случају
заправо жртвено јагње, а да је циљ свега био напад на породицу председника.

  

(Нова.рс)
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