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Агроном Владан Живојиновић, кога Тужилаштво за организовани криминал терети да је
по налогу Предрага Колувије руководио производњом канабиса на плантажи Јовањица,
данас је пред већем Посебног одељења Вишег суда у Београду негирао кривицу.

  

  

Он је попут Колувије, негирао да је у Јовањици произвођен канабис, инсистирајући да је
искључиво учествовао у производњи индустријске конопље.

  

„Никада се нисам бавио производњом, нити сам руководио производњом индијске
конопље. Руководио сам производњом индустријске конопље, а о тој производњи били
су обавештени и МУП и Министарство пољопривреде. Ниједног тренутка нисам
посумњао да то није индустријска конопља. Да сам посумњао, ја бих тог тренутка
отишао из Јовањице, дао бих отказ“, навео је Живојиновић.

  

Он је замолио судско веће да му притвор, у којем се налази 432 дана, замени блажом
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казном, истичући да никада раније није осуђен ни за једно кривично дело.

  

„Овде се налазим само зато што сам савесно обављао свој посао. Прекинуто ми је
школовање. Да се све ово није десило ја бих до сада докторирао. Ускраћено ми је право
да гледам како ми деца одрастају“, навео је Живојиновић.

  

Он је износећи одбрану детаљно описивао процес производње у Јовањици,
инсистирајући да је цео производни циклус био изузетно транспарентан и изложен
бројним контролама. Живојиновић је поновио да је свака биљка на Јовањици имала своју
декларацију, и да је на основу ње могло да се сазна ко је произвођач засада, која сорта
је у питању, ко је исекао изданке, ког дана, са које матичне биљке.

  

„Те декларације нису могле да спадну са биљака. Могле су само насилно да буду
скинуте“, навео је Живојиновић имплицитно понављајући раније изнету тезу одбране да
је полиција скидајући декларације компромитовала све доказе које је конфисковала са
плантаже Јовањица.

  

Анализирајући фотографије из списа предмета, Живојиновић је истакао да су саднице
морале да буду заливане сваког дана, додајући да би у супротном пропале.

  

„На једној фотографији се виде свеже саднице, иако је прошло шест дана од како нико
од запослених није имао приступ газдинству Јовањица. Немогуће је да ове саднице
изгледају овако свеже. То ми је заиста чудно“, казао је Живојиновић. Подсетимо,
Предраг Колувја је на ранијим главним претресима изнео тврдњу да је полиција, након
њиховог привођења, на плантажи Јовањица производила канабис, како би могла да
поткрепи наводе из оптужнице.

  

Владан Живојиновић је, као и Колувија, одбио да одговара на питања заменика тужиоца
за организовани криминал Саше Дрецуна, тврдећи да је изиграо његово поверење.

  

Након њега, одбрану је изнео и Бранислав Миљевић, радник на Јовањици. Он је истакао
да никада није био члан криминалне групе, негирајући да се Јовањица бавила
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производњом канабиса.

  

(Данас)
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