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О афери "Јовањица" и власт и опозиција оглашавају се у наставцима. Опозициони
посланик Алексић пита да ли је један од ухапшених припадник Министарства одбране?
Оптужује и да је одговоран за давање кредита од скоро четири милиона евра, власнику
Јовањице, функционер СНС-а повезан с породицом председника Србије, али и Милошем
Вучевићем који је против председника и његовог брата недавно поднео кривичну
пријаву. Из СНС одговарају - опозиција се нада да ће 100 пута изговорене лажи постати
истина и све раде да прикрију сопствене криминалне афере.

  

  

Када је у Старој Пазови откривена једна од највећих плантажа марихуане у Европи,
отворена је и једна од највећих нарко афера у Србији. Опозиција недељама пита ко је
све повезан са ухапшеним власником Јовањице, Предрагом Колувијом. Сад питају и ко је
све са њим и ухапшен?

  

"Да ли је један од ухапшених, заједно са Колувијом, тог 14. новембра, Вуле Бојовић,
радним Министарства одбране, запослен тамо од 2012. године", упитао је заменик шефа
посланичке групе Социјалдемократске странке-Народне странке Мирослав Алексић.

  

Питање је упућено актуелном министру одбране Александру Вулину, који је,
својевремено, као министар за рад и социјална питања обилазио стакленике Јовањице.
Из Министарства одбране одговарају да Бојовић никада није радио у Министарству, а да
је до 2016. био је професионални војник у чину разводника.
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Вулинове партијске колеге објашњавају шта је он радио на имању у Старој Пазови.

  

"Александар Вулин је 2015. био на чувеном сад имању Јовањица, у промоцији сезонског
рада на послу брања парадајза. Господине Алексићу, ово је парадајз", рекао је Ђорђе
Комленски из Покрета социјалиста, показујући му парадајз који је понео.

  

Те 2015. Јовањица није имала проблем са парадајзом, већ са шверцом воћа у Русију.

  

"Тад је била тема киви, киви је био тема и добио је кривичну пријаву за то", рекао је
министар пољопривреде Бранислав Недимовић.

  

Алексић пита, како је власник "Јовањице" који је добио кривичну пријаву за шверц воћа,
добио од државе, преко Агенције за осигурање и финансирање извоза (АОФИ), у
последње три године и кредит од 3,9 милиона евра.

  

"Кључни човек за одобравање кредита у АОФИ је председник Управног одбора
АОФИ-ја, господин Раде Петровић", наводи Алексић.

  

Раде Петровић је уједно и челни човек општинског одбора Српске напредне странке на
Чукарици, и према Алексићевим речима, врло близак са оцем Александра Вучића, као и
са функционерима напредњака Владимиром Орлићем и Милошем Вучевићем, а да
документује то, понео је фотографије.

  

На те слике власт узвраћа, сликама, на којима су опозициони политичари и наркодилери.

  

"Ово већ позната фотографија који данима износимо ми из Српске напредне странке,
где су загрљени Драган Ђилас и тадашњи његов шурак Дабовић", рекао је Александар
Марковић (СНС).
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Узвраћају и, такође познатим од раније, питањима.

  

"Да ли је онај Тоцило, који је ухапшен са 77 кг хероина, кум или близак пријатељ Бошку
Обрадовићу", питао је Марковић.

  

И док напредњаци тврде да се опозиција свети полицији зато што ради свој посао и
хапси наркодилере, Алексић тражи од надлежних да утврде да ли су бивши, а и
актуелни припадници Министарства унутрашњих послова обезбеђивали плантажу
марихуане.

  

Поставља још једно питање у низу - како је инспекција Министарства пољопривреде
2015. открила да "Јовањица" шверцује киви, а 2019. јој је промакло 65.581 стабљика
канабиса и 650 килограма марихуане спремне за продају.

  

Од министра Недимовића, нема конкретног одговора, али на аферу Јовањица овако
реагује. "Ја само да се прекрстим, у целој овој причи и кажем, буди Бог с нама, овде
више нико није нормалан".

  

Министарство одбране: Брутални покушај блаћења војске

  

"Министарство одбране препознаје злу намеру Мирослава Алексића да покуша на било
који начин нашкодити Врховном команданту Војске Србије, Војсци Србије, Министарству
одбране и министру одбране. То је једини разлог зашто би на било који начин Мирослав
Алексић повезивао Вулета Бојовића са Министарством одбране", наведено је у одговору
овог министарства.

  

Како су навели, Вуле Бојовић никада није радио у Министарству одбране, а није ни
припадник Војске Србије још од 2016. године. Појаснили су да је у Војсци Србије био
професионални војник у чину разводника. "Свако довођење овог лица и његових
чињења или не чињена са Министарством одбране или Војском Србије је брутални
покушај блаћења војске и свих њених припадника. Министарство одбране је принуђено
да заштиту части својих припадника затражи на суду", закључује се у саопштењу.
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