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Београд – Црногорски бизнисмен Ратко Кнежевић каже да постоје информације о
претњама дуванске мафије Борису Тадићу, због хапшења осумњичених за убиство Иве
Пуканића.

"Има озбиљних индиција да је председник Хрватске Стјепан Месић предао Борису
Тадићу у Софији материјале у вези са угроженошћу председника Србије до којих се
дошло у истрази убиства хрватског новинара Иве Пуканића и Нике Фрањића", тврди
Кнежевић у интервјуу за "Блиц".

Кнежевић додаје "да је проблем за дувански картел, којим руководе Мило Ђукановић и
Станко Суботић, настао оног тренутка када власти у Хрватској и Србији, и претходне и
садашње, нису хтеле да направе никакав договор са њима".

"Сигуран сам да кризни штаб који заседа у вили Станка Суботића на Светом Стефану
или у кафићу 'Гранд' у Подгорици разматра како да заустави могући разговор
Слободана Ђуровића Кардинала са хрватским или Сретена Јоцића са српским
тужиоцима", каже овај бивши инсајдер црногорске владе и кум премијера Мила
Ђукановића.

"Ни Србија не жели никакав договор са картелом који је затечен и уплашен сарадњом
хрватске и српске полиције на откривању починилаца и наредбодаваца убиства Иве
Пуканића и Нике Фрањића", каже Кнежевић, додајући да се "на све могуће начине
покушава, чак и дипломатским каналима, утицати на даљу истрагу", али да су "ствари
далеко одмакле".

Упитан о каквим дипломатским утицајима је реч, Кнежевић објашњава да "Ђукановић
шаље кума и човека који је његов гуру из омладинских и партијских дана Горана - Сита
Ракочевића" који као нови амбасадор Црне Горе у Хрватској има задатак да шармира
хрватску извршну власт, не би ли одустали од истраге која несумњиво води према
Подгорици и Будви.

"Не би ме изненадило да Мило понуди Србији и отклон од признавања Косова, само да
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се више не 'чачка' његова и Цанетова 'мечка'. То је он. Најбољи Милошевићев ђак. Да је
жив, и из Хага, Милошевић би био поносан на њега", рекао је Кнежевић.

Упитан због чега се Суботић сада брани тврдњом да му власти "смештају", Кнежевић
каже да је то зато "што је Суботић на оптуженичкој клупи у Специјалном суду у Београду
и као организатор и промотер злочиначке организације. Али и због тога што су
загребачки и београдски затвори пуни потенцијалних сведока терористичког акта у
Загребу у коме је убијен Пуканић.

Зато што је Суботић на Интерполовој потерници која му омогућује само боравак у Црној
Гори, где је заштићен као "црна кутија" црногорског “капо ди тути капи".

"Блиц" наводи да у кабинету председника Србије нису желели да потврде, али ни да
демантују информацију да је председник Хрватске Стјепан Месић недавно у Софији
предао Борису Тадићу материјале о угрожености председника Србије до којих се дошло
у истрази убиства Иве Пуканића и Нике Фрањића.

(Танјуг)
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