
Нова.рс: Вучићев обрачун са Стефановићем, последњи чин – има ли „Небојша из Београда“ неко „оружје“ у својим рукама
понедељак, 08 март 2021 14:56

 Месецима уназад испредају се приче о сукобу између председника Србије
Александра Вучића и министра одбране Небојше Стефановића, до те мере да је
дојучерашњи најближи сарадник и светла тачка Српске напредне странке, преко
ноћи прешао на тамну страну и постао главни "осумњичени". Баш то се може
наслутити из најновијег интервјуа који је потпредседник СНС Милош Вучевић дао
Новостима, у којем отворено каже да је питање за Тужилаштво и надлежне органе
да ли је било Стефановићевог учешћа у стварању паралелних структура у
Министарству унутрашњих послова. Или из реченице да ће се убрзо сазнати имена
одговорних и да међу њима има и министара. Или у изјави министра Александра
Вулина који каже да су та имена већ прослеђена тужиоцу. На послетку и због
чињенице да Стефановић, иако секретар Савета за националну безбедност, први
пут откако је на тој функцији није говорио по завршетку суботње седнице, већ је ту
улогу преузео Вулин.

  

Од афере Крушик, преко Јовањице, до прислушкивања председника и хапшења групе
Вељка Беливука и саслушавања људи блиских власти, све време у позадини лебди име
Небојше Стефановића. Свака од ових афера на неки начин била је повезана са њим.
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Кренуло је са Крушиком, када је утврђено да Стефановићев отац Бранко има извесну
улогу у набавци и препродаји оружја. Затим је у Јовањици откривена највећа плантажа
марихуане у овом делу Европе, са којом је у везу доведен Вучићев брат Андреј, а многи
су ово откриће тумачили као “противудар” тадашњег министра полиције. Посебно се
закувало након што је јавности откривено да је председник Србије прислушкиван.
Општеприхваћено мишљењ било је да се тако нешто не би могло урадити без знања
министра полиције. Што је у то време био Небојша Стефановић.

  

Након хапшења вође навијача Вељка Беливука, откривања његових веза у СНС и
полицији, ове две афере практично се сједињују у једну, а циљ је како тврде
представници власти – ликвидација Александра Вучића.

  

Нико није богомдан 

  

Управо о томе говорио је Вучевић у интервјуу Новостима.

  

“Сигуран сам да су се људи из СНС за које сам рекао да мисле да су јачи од
председника Александра Вучића и сами препознали. Чекам да се погледамо у очи на
седници највиших страначких органа, па да видимо ко је ко и ко то мисли да може бити
јачи од председника Вучића. Знате, председников рејтинг је толико висок, а посебно
поверење које грађани имају у њега, да чак ни хипотетички нема смисла да причамо да
неко може да га угрози. Постоји само један начин, а то је и највише шокирало све људе у
Србији. И сви очекујемо одговоре и завршетак истраге о покушају убиства,
прислушкивања и праћења председника Вучића и његове породице”, рекао је Вучевић и
додао да верује да ће се убрзо сазнати и истина и имена одговорних, као и да разуме
што их јавност већ данима тражи међу именима о којима пишу медији.

  

Лако је повезати о коме медији највише пишу претходних дана, наслућујући ко се то крије
иза свега. Довољно је само летимице погледати наслове.

  

На питање има ли међу тим именима министара, Вучевић каже:
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“Има. И министара и директора и других страначких функционера. На срећу, само су
покушали да преузму део државе. Није Србија играчка, нити нечија приватна прћија. И
нико од њих није богомдан, већ су до свих тих положаја дошли искључиво захваљујући
СНС, која ужива историјско поверење грађана. И увек смо говорили да са тим нема
коцкања. И зато они који су прокоцкали поверење грађана, који су радили за себе а
против државе, који су комбиновали, отимали, шуровали са криминалцима, па се и
преиграли у свему томе, морају да одговарају. И одговараће”.

  

Тужилаштво обавештено 

  

Ствар је конкретизована, када је Вучевић на питање да ли има објективне одговорности
Небојше Стефановића за стварање паралелне структуре у МУП, али и у странци,
одговорио овако:

  

“То је питање за тужилаштво и судске органе. Нико не сме бити аболиран одговорности,
уколико се утврди његова кривица. И није битно да ли се зове Небојша, Милан, Милош
или како год, као што није битно ни колико дуго има чланску књижицу странке, ни ко су
му пријатељи или кумови”.

  

Министар унутрашњих послова Александар Вулин додатно је двоструко зачинио целу
причу. Прво изјавом да је Вучић прислушкиван 1.572 пута, те да су имена одговорних већ
предата тужиоцу, а друго самим тим што је након седнице Савета за националну
безбедност, поред председника Вучића, говорио он, а не Стефановић који би као
секретар Савета то требало да чини. И чинио је све досад.

  

Кад се све ово узме у обзир, али и оно што се дешава месецима уназад, изгледа као да
се обруч око министра стеже.

  

Остаје само питање зашто Александар Вучић одуговлачи и оклева у обрачуну са
Стефановићем и има ли “Небојша из Београда” неко оружје у својим рукама…

  

(Нова.рс)
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