
Вук Јеремић: Позивам Вучевића да поднесе пријаву и против Анђелка Вучића због трговине утицајем; Колико често Анђелко борави у централи БИА? Да ли је он наредио одмазду против Небојше Стефановића због “Јовањице”?
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Председник Народне странке и председавајући Савеза за Србију Вук Јеремић изјавио је
данас да се режим изругује са правосуђем најавом да ће градоначелник Новог Сада
Милош Вучевић поднети пријаву против председника Србије Александра Вучића и
његовог брата Андреја Вучића, а да ће председник СНС-а од сутра свакако бити у још
тежој позицији.

  

  

„Александар Вучић ће у најмању руку одговарати за кривично дело подстицања на
лажно пријављивање, јер је јавно наредио Вучевићу да против њега поднесе кривичну
пријаву - у случају да против њега не буде подигнута оптужница. Ово је још једна
комедија апсурда која ће се изучавати на факултетима када напредњачка ера постане
ружна прошлост Србије“, рекао је Јеремић на конференцији за новинаре у Новом Саду.

  

Јеремић је позвао Милоша Вучевића да, ако се ипак одлучи на тај „суманути корак“ и
поднесе пријаву против браће Вучић, пријаву прошири и на њиховог оца Анђелка
Вучића, и то за кривично дело трговине утицајем.
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„Колико често Анђелко Вучић борави у централи Безбедносно-информативне
агенције (БИА)? Да ли је истина да је Анђелко Вучић даје налоге новопеченом
агенту БИА Бруну Ђурану против кога да се предузимају мере“, упитао је Јеремић.

  

Јеремић је упитао и да ли је Анђелко Вучић „наредио одмазду“ против министра
унутрашњих послова Небојше Стефановића због хапшења у случају “Јовањица” и да
ли агенти БИА, уз порезнике, проверавају фирме блиске министру Стефановићу и
његовом оцу Бранку.

  

„Подсећам да се тужилаштво није огласило у вези са подацима пронађеним у телефону
власника ’Јовањице’ Предрага Колувије. Ако су поруке и позиви брисани са тог
телефона, постоји техника којом је могуће повратити те информације и утврдити са ким
је све Колувија комуницирао - пре свега преко апликације ’Вотсап’ (Whatsapp)“, рекао је
Јеремић.

  

Јеремић је позвао државне органе да испитају и улогу Дарка Остојића, задуженог
за обезбеђење Андреја Вучића, за кога је навео да је био важан човек за
комуникацију председниковог брата са Колувијом, као и за друге битне контакте.

  

„Све информације које сам изнео су веома поуздане, јер да нису, не би режим срљао у
лажно пријављивање и подношење кривичних пријава против самог себе“, истакао је
Јеремић.

  

Јеремић је позвао надлежне органе и службе и да испитају улогу генералног
директора Агенције за осигурање и финансирање извоза (АОФИ)  Дејана Вукотића,
по Јеремићевим речима, “још једног човека Андреја Вучића”, имајући у виду да је
та агенција давала новац грађана Србије пољопривредном добру „Јовањица“, где је
заплењена велика количина марихуане.

  

(Народна странка)
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