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 Владимир Ђукановић рекао је током телевизијског гостовања да је директор полиције
Владимир Ребић некоректан и да покушава да се "извуче из целе приче".

  

Аутор емисије на Објектив ТВ Владимир Ђукановић који је радио интервјуу са оптуженим
у случају „Јовањице“ Предрагом Колувијом приликом гостовања одговорио је директору
полиције Владимиру Ребићу који тврди да све што је Колувија испричао јесу, како је
навео, бесмислице, а Ђукановић је упитао како неко може нешто тако да изјави,
подвлачећи да Ребић лаже.

  

„Морам да се осврнем на оно што је изјавио Ребић, директор полиције, колико је тај
човек некоректан човек и лажов кад тако морам да кажем. Прво, зашто каже да мисли
да све што је рекао Колувија су бесмислице, а није гледао интервју? Па како можеш тако
да изјавиш, то је неозбиљност. Даље каже, неко га је позвао, заправо, Миленковић га је
позвао да су они због брзе вожње зауставили Колувију и да су му нашли полицијску
значку. Није тачно, Ребић лаже, никаква полицијска значка му није нађена“, истакао је.
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Он је додао да је Колувија показао шта му је нађено, преноси Објектив.

  

„Нађена му је значка од оне ИПА, међународне синдикалне организације, која никакве
везе нема са полицијом. Ту се види да Ребић лаже и да покушава себе да извуче из
читаве ове приче, али није ми јасно зашто то ради. Такође, одакле Миленковићу
информације да је Колувија нарко-дилер? Врло је занимљиво зашто је Ребић морао
овако да лаже. Одговорно тврдим да све што је рекао јесте ноторна лаж“, казао је
Ђукановић.

  

Видети још:

  

Владимир Ребић: Предраг Колувија изнео бесмислице. Људи који су радили на случају
Јовањица нису тражили од њега да оптужи Андреја Вучића. Верујем својим
сарадницима, а прошли су и полиграф

  

(Нова.рс)

  

 2 / 2

http://www.nspm.rs/hronika/vladimir-rebic-predrag-koluvija-izneo-besmislice-ljudi-koji-su-radili-na-slucaju-jovanjica-nisu-trazili-od-koluvije-da-optuzi-andreja-vucica.html
http://www.nspm.rs/hronika/vladimir-rebic-predrag-koluvija-izneo-besmislice-ljudi-koji-su-radili-na-slucaju-jovanjica-nisu-trazili-od-koluvije-da-optuzi-andreja-vucica.html
http://www.nspm.rs/hronika/vladimir-rebic-predrag-koluvija-izneo-besmislice-ljudi-koji-su-radili-na-slucaju-jovanjica-nisu-trazili-od-koluvije-da-optuzi-andreja-vucica.html

