
Директно.рс: Где је погрешио Небојша Стефановић?
недеља, 28 фебруар 2021 19:59

Већ и врапци на грани знају да се обруч око др Небојше Стефановића сужава. Сведоци
смо тога већ више од годину дана када је Вучић као бранећи Стефановића од скандала
у које је био умешан његов отац у ствари уништавао Стефановића. Тада су се
напредњаци међусобно у пролазу зезали и поздрављали реченицом: "само да те Вучић
не штити к'о Нешу!"

  

  

Сукоб је почео давно пре тога када је Стефановић поставши министар полиције одбио
да препусти београдски одбор Андреју Вучићу. Браћа Вучић му то нису никада
опростили и послали су Дијану Хркаловић у МУП да буде калиф уместо калифа.
Запослени у полицији су се спрдали са Стефановићем који се није питао скоро ни за
шта. Дијана је водила МУП, формирала своје службе, била у контакту са једним од два
криминална црногорска клана. Схвативши шта се десава, Стефановић је отишао у
Америку на сопствени захтев, однео доказе о умешаности полиције, али и државног врха
у обрачун шкаљара и кавчана.

  

Голим оком је било видљиво да се држава у том рату ставила на страну једног од два
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клана. Из Америке је Стефановић донео јасну поруку да Вучићева права министарка
полиције, Дијана Хркаловић, мора да иде. То се десило већ после неколико дана.

  

Дуго је Стефановић био при ставу да мора да остане министар полиције, то је саопштио
и Вучићу који се са тим сложио. Али, у исто време, Вучић је дао налог да за директора
полиције треба да дође неко ко ће радити свој посао. А посао директора је да командује
полицијом. Министар са тим нема ништа.

  

Схвативши да ће добити нову Дијану, Стефановић је одлучио да се помери из полиције у
војску. У то време су почели и текстови о Александру Папићу, Стефановићевом
најближем сараднику за кога се причало да је у ствари само маска за све послове
доктора Небојше. Те приће је у исказу полицији потврдио и менаџер и власник многих
београдских угоститељских објеката, популарни Аца Босанац.

  

Знајући колико се Вучић плаши медија, екипа око Стефановића је покренула прво
портал, а затим и новине "Објектив" чији је формални власник компанија из Требиња.
Уређивачка политика је била таква да се што више умили шефу тако да је главна мета
одмах постао Драган Ђилас. "Објектив" је лансирао низ лажи о Ђиласовом брату,
тендеру за мост на Ади, Ђиласовој фирми регистрованојбу у Швајцарској...

  

Али Стефановић и екипа су потценили Вучића мислећи да ће због таквих ствари он
прихватити постојање медија који не контролише. Да би то јасно ставио Стефановићу до
знања, ухапшен је до јуче један од главних људи у полицији, начелник УКП Илија
Милачић и то због одавања службених тајни "Објективу"! У земљи у којој се емитују на
телевизији снимци прислушкиваних разговора криминалаца, у којој се јавља унапред за
сваку акцију полиције, у којој изјаве дате у полицији светло дана угледају после сат
времена, хапси се бивши челник полиције због одавања информација медијима?!
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  Илија Милачић и Александар Папић  И смешно и жалосно.  Све у свему, изјаве Аце Босанца, хапшење Милачића, притисак на Папића, истраживањао самом Небојши Стефановићу јасно показује шта се спрема. Оно што није јасно је шта уџепу има Стефановић од доказа против Вучића и екипе. Како ствари данас изгледају нито му више не може помоћи.  Али и поред тога што све тако изгледа, ипак са расплетом треба сачекати...  (Директно.рс)  

 3 / 3


