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Суседну државу Црну Гору поново потреса прича о дуванској мафији. То је била и тема
у њиховом парламенту, јер опозиција тражи да реагује државни тужилац. Наиме,
контроверзни бизнисмен и некадашњи блиски сарадник Мила Ђукановића током
деведесетих, Ратко Кнежевић, после пет година ћутања, огласио се из Лондона, преко
црногорског дневног листа “Вијести”.

  

Он је, као и пре неколико година у хрватском “Националу”, оптужио Мила Ђукановића да
је у спрези са Станком Суботићем Цанетом организовао шверц цигарета, као један од
највећих бизниса на Балкану.

  

Кнежевић наводи и да су се Александар Вучић и Томислав Николић у Паризу сусрели са
Ђукановићем и Станком Суботићем.

  

"Знате ли да се у хотелу ‘Риц’ у Паризу већ више пута сусрели са Суботићем и
Ђукановићем Александар Вучић и Томислав Николић (први сусрет је био октобра 2007.
године, присуствовао му је новинар из Београда Миломир Марић). Зашто? Зато јер
Суботић и Ђукановић одавно имају план завладати медијским и политичким простором
бивше Југославије, а зарад својих пословних интереса и илегалних активности“, тврди
Кнежевић.

  

Миломир Марић каже за Б92 да се не сећа таквог сусрета. За разлику од Марића
Томислав Николић признаје да је био у Рицу, али не да би се састао са Ђукановићем и
Суботићем.

  

“Александар Вучић и ја смо те године били на састанку са инвеститорима и заиста у
хотелу ‘Риц’. То није тајно место и није био тајни састанак ни са ким. Требало је да се
заврши тај посао око инвестирања у гасну електрану у Новом Саду, инвеститори су били
из Русије, Швајцарске и Француске, договор је био у хотелу ‘Риц’. Ми смо отишли ујутро,
а вратили се поподне”, каже Николић.

  

“За једним столом је седео Мило Ђукановић у великом друштву. Устао је, поздравили смо
се. Са сваким се поздрављам, чак смо и минут-два разговарали на теме о којим смо
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имали различите ставове, али сам заиста разговарао са њим. И коме ја ту да подносим
извештај? Зашто да одговарам за своје речи”, каже лидер СНС-а.

  

Николић тврди и да не зна да ли су за тим столом седели Марић и Суботић, наводећи
само да је било у питању “велико друштво”.

  

(Б92)
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