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Компанија Филип Морис демантовала је за БИРН оптужбе Предрага Колувије које је
изнео у интервјуу свом адвокату Владимиру Ђукановићу да је 2019. године ухапшен
и окривљен за узгој марихуане на Јовањици због тога што је одбио пословну
понуду компаније Филип Морис.

  

  

“Филип Морис у Србији, филијала компаније Philip Morris International, најоштрије
демантује наводе у којима се протеклих дана кроз медијске објаве ова компанија доводи
у непосредну везу са судским поступком, у јавности познатим као случај Јовањица”,
наводи се у одговору из ове компаније на питања БИРН-а у вези са Колувијиним
наводима изреченим у интервјуу објављеном на интернет телевизији Објектив.

  

„Као филијала мултинационалне компаније која се транспарентно и одговорно понаша
на свим тржиштима на којима послује, подвлачимо да смо о овим оптужбама обавештени
искључиво путем медијских објава“, наводе у Филип Морису и додају да је компанија „као
и увек, потпуно отворена за сарадњу са српским властима и има пуно поверење у
надлежне институције да ће убрзо расветлити ове неосноване оптужбе.“
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У интервјуу који је дао свом адвокату и високом функционеру СНС Владимиру
Ђукановићу 1. октобра ове године, Колувија је на питање Ђукановића – због чега је
ухапшен, одговорио да му се све то десило зато што није пристао на неке понуде.

  

„Када су ми адвокати фирме Филип Морис нудили да купе моју фирму, да постанем
сувласник у некој новој фирми, да та фирма чији ја треба да постанем сувласник, купује
све фирме са којима сам ја имао уговоре о продаји расада, и да ја треба да будем тај
који је требало те људе да убеђујем да продају своје фирме, пошто сам ја био тај на кога
су се, по њиховој процени, ти људи много ослањали у целом том процесу и једини начин
на који су они (Филип Морис) њих могли да убеде да продају те фирме, је ако бих ја био
тај који у томе посредује… и то је била једна лепа прича, не нуди ти се сваки дан такав
буџет да можеш да прошириш производњу…“

  

Рекао је и да је по тој понуди Филип Мориса, он требало да постане власник 25 одсто
удела у новој компанији, с тим да мора да потпише уговор да 10 година не сме ништа
друго да ради сем за Филип Морис. Буџет је, како је рекао, био 800 милиона евра.

  

На питање Ђукановића због чега је одбио ту понуду компаније Филип Морис, одговорио
је да је одбио због тога што је у цео пакет морала да уђе и Јовањица, али и због претњи
које су му, наводно, биле упућене од стране особа које су радиле за Филип Морис.

  

„Пар дана пре него што сам отет на ауто-путу, чуо сам се са људима из Филип Мориса и
они су мени у једном тренутку претили породицом, ја сам рекао да Јовањицу не могу да
продам, они су инсистирали и рекли да не могу ништа друго да радим сем за њих и кад
су ми поменули породицу, ја сам њима рекао да не могу да радим са људима који мени
прете породицом, јер шта ће тек бити касније. И у недељу вече, ја сам им пре тога
одбијао позиве и јавио сам се и рекао да прекидам све контакте са њима и у среду на
ауто-путу код Јагодине сам отет“.

  

БИРН је компанији Филип Морис послао питања у вези са тим наводима. Интересовало
нас је да ли су тачни, као и да ли су адвокати или било ко други ко је радио за Филип
Морис имали било какве контакте са Колувијом, да ли је тачно да су му нуђени описани
пословни аранжамани и да ли је тачно да је добио претње због одбијања да сарадњу
прихвати. На ова питања, из компаније Филип Морис стигао је деманти.
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Подсетимо, Предрагу Колувији је 24. септембра ове године укинут затворски притвор и
одређен кућни уз обавезу ношења наногице. У притвору је провео годину и 10 месеци.
Ухапшен је 13. новембра 2019. године када га је на ауто-путу Београд-Ниш у његовом
„аудију“ зауставила полиција због бахате вожње, након чега је приведен због
поседовања лажне полицијске легитимације. Истога дана полиција је упала на имање
Јовањица, где је заплењено 649 килограма осушене марихуане и чак 65.581 стабљика
ове опојне дроге у сировом стању укупне тежине 3.954 килограма.

  

Након првог рочишита одржаног у специјалном суду у Београду на које је дошао из
кућног притвора, Колувија је одбио да да изјаву новинарима и то на изричит захтев
његове адвокатице Зоре Добричанин Никодиновић.

  

Међутим, само два дана касније, Колувија је дао поменути „ексклузивни“ интервју свом
адвокату Владимиру Ђукановићу.

  

(БИРН)
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