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 Да између дојучерашњих најближих сарадника, председника република Александра
Вучића и бившег министра полиције, а сада одбране Небојше Стефановића већ
месецима тиња непремостив сукоб, у јавности се одавно спекулише. Говоркања су се
додатно закувала око Нове године када је председник обавестио јавност да му се
прислушкује телефон, а у центар ове афере одмах су увучени бивши најближи
сарадници Небојше Стефановића, због чега се одмах наметнуо утисак да се управо он
налази на крајњој мети председника.

  

Иако знатан део јавности сумња да је афера о прислушкивању председника изгурана у
први план како би се скренула пажња са случаја Јовањица, сумње да постоје озбиље
трзавице на релацији Вучић – Стефановић нису јењавале.

  

Томе су посебно допринеле комплетне смене његових кадрова у МУП, али и
прорежимски таблоиди који су данима на насловицама износили најтеже оптужбе на
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рачун Стефановића и његових сарадника, што је управо и створило утисак да је управо
он нови државни непријатељ број 1.

  

Већ у првим данима након откривања афере прислушкивање, коју је државни врх најпре
окарактерисао као државни удар, а потом и могући атентат на председника, у жижу
јавности доспела је бивша државна секретарка Дијана Хркаловић и бивши начелник
Службе за посебне истражне методе Дејан Миленковић.

  

Информација да су се наводно обоје бавили нелегалним прислушкивањем никада није
званично потврђена, као ни то по чијем су налогу све то радили.

  

Дејан Миленковић проговорио о прислушкивању

  

Обоје су најпре саслушани у оквиру истраге коју је спровла унутрашња контрола МУП,  а
таман када је случај требало да добије нови правац, сва пажња јавности преусмерена је
на хапшење учитеља глуме Мирослава Алексића, ког су бивше ученице оптужиле за
силовање и сексуално узнемиравање.

  

Ова афера бацила је “државни удар” и “атентат” у потпуно други план, да би у жижу
били поново враћени након хапшења групе криминалне групе Вељка Беливука.

  

Управо тада, креће и директнији обрачун са Стефановићевим, али и Вучићевим
дојучерашњим блиским сарадницима, који се један по један шетају по Макишу, односно
седишту СБПОК.

  

Последња је у својству грађанина саслушана управо Хркаловићева и то, како је  њен
адвокат навео, у оквиру  испитивања навода о угрожености председника и његове
породице.

  

Претходни дан, саслушан је председник ФСС-а Славиша Кокеза, који је позван на
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информативни разговор због навода Александра Кајмаковића познатијег као Аца
Босанац. Кокеза је пуштен четири сата касније, а наводно је Кајмаковић уперио прст у
њега, и испричао да га је са Вељком Беливуком упознао управо Кокеза.

  

Министар полиције Александар Вулин испричао је јуче да је Кокеза одбио полиграфско
испитивање, а казао је и да је то урадио на савет председника Вишег суда у Београду
Александра Степановића, што су из Вишег суда демантовали. Вулин је казао да Кокеза
није желео да одговори чак ни на питање ‘да ли је учествовао у припреми ликвидације
Александра Вучића’.

  

Претходно, је и бивши начелник УКП Илија Милачић ухапшен је 12. фебруара ове године
због сумње да је одавао службене тајне, а два дана касније одређен му је притвор до 30
дана. У Тужилаштву за организовани криминал за Инсајдер је тада речено да
привођење Миличића нема везе с хапшењем групе на чијем је челу Вељко Беливук због
удруживања ради извршавања тешких кривичних дела међу којима су отмице и убиства.

  

Иначе, Милачић је у новембру 2020. године унапређен “због постигнутих резултата у
сузбијању криминалитета и расветљавању ликвидација” и преузео је Службу за
криминалистичко-обавештајне послове УКП МУП.

  

Пре тога, половином септембра 2020. године, Милачић је поручивао да Београђани могу
да буду спокојни јер је безбедност у граду на изузетно високом нивоу.

  

Ко ће следећи од полицијских функционера добити позив за саслушање и даље није
званично познато, а да ли се иза свега крије управо лов на актуелног министра и да ли
су сва дешавања која потресају јавност последњих недеља само наставак сукоба унутар
СНС, или пак организовање замајавање јавности, показаће се врло брзо.

  

(НоваС)
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