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Покушај да се случај „Јовањица“ од самог почетка заташка, напори државног врха
да се другим догађајима скрене пажња јавности са суђења Предрагу Колувији,
његово волшебно пуштање из притвора, а потом и организована одбрана, у којој
учествују чак и председник републике и премијерка, јасни су показатељи да је
највећа нарко-плантажа у Старој Пазови, невешто скривена иза погона за
производњу органске хране, у потпуности државни пројекат.

  

  

Држава морала да зна шта се дешава на Јовањици

  

Случај „Јовањица“ је несумњиво један од типичних примера организованог криминала,
који сам по себи није могао да постоји без подршке највиших државних и безбедносних
структура. Јер, тешко је поверовати да би толика количина индијске конопље у
различитим облицима, а која се мери тонама, могла да постоји и да се узгаја, а да
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држава о томе не зна апсоулутно ништа. Власник „Јовањице“ Предраг Колувија имао је
дозволу за узгајање индустријске конопље за медицинске сврхе, а истовремено је био
члан државне делегације, која је путовала по свету и рекламирала органске производе.
Након разоткривања афере, постало је јасно да су у питању биле организована
производња и трговина, што опет јасно указује да је немогуће да се одвијала мимо
знања безбедносних структура.

  

Покушај заташкавања

  

Јавност о овом случају је известио политичар Мирослав Алексић, који је на
конференцији у Народној скупштини указао на то да се МУП Србије није огласио
поводом рекордне заплене, посебно зато што се у случајевима заплене дроге, власт
хвали и најмањом спроведеном „успешном“ полицијском акцијом, али у овом случају,
похвале су изостале. Спомињање великог броја припадника безбедносних служби,
политичара и породице председника и њихових веза са плантажом дроге, наводе на
безброј сумњи које су преплавиле овај случај. Какве су нам онда службе безбедности и
каква је организација власти када нису знали за оно што им је било испред носа?

  

Државни функционери су били омиљени гости на газдинству „Јовањица“

  

Нове сумње у то да ова афера није могла да прође без знања државног врха, бацила је
и чињеница да су имање „Јовањица“ често посећивали поједини политички
функционери, међу којима је и министар одбране Александар Вулин, затим Драгомир
Петронијевић из Градског већа Београда, али и Драган Сикимић, који данас води
Агенцију за борбу против корупције, као и Зоран Бабић, актуелни директор „Коридора
Србије“.

  

Оптужени припадници БИА, МУП И ВОА

  

Случај је добио свој наставак – „Јовањицу 2“, где постоје информације да су агенти 
БИА, ВОА и МУП умешани, баш они који би овакве случајеве требало да раскринкавају.
Првоокривљени у „Јовањици 2“ је власник газдинства Предраг Колувија и још петорица
припадника БИА и МУП, који су били задужени за обезбеђивање имања. Зашто су, на
крају, припадници МУП И БИА обезбеђивали плантажу ако нема везе са државом?
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Власт неуморно брани Колувију

  

Након што је Предраг Колувија пребачен у кућни притвор, уследила је организована
одбрана његових лика и дела, и покушај убеђивања јавности да “Јовањица” заправо није
никаква афера. У одбрану су се укључили председник републике, премијерка, као и
Колувијин адвокат Владимир Ђукановић, председник скупштинског Одбора за правосуђе
и члан – Државног већа тужилчаца и Високог савета судства. “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. Немци и остали су то легализовали”, оцено је
председник, чиме је директно релативизовао читав случај. Сам Колувија, иако није био
речит у судници, инспирацију је добио код свог адвоката у емисији, где је покушао да
оптужи сараднике бившег минуистра Небојше Стефановића да су му читав случај
напаковали.

  

  

(Нова)
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