
Данас: Небојша Стефановић већ одлучио да после министровања буде амбасадор, само је питање да ли ће сам поднети оставку, или ће то бити учињено после избора
среда, 28 јул 2021 17:40

Небојша Стефановић је и сам признао да му је све непријатније и теже да обавља
функцију министра одбране, али се труди да се у његовим јавним наступима то не
примети.

  

  

То каже за Данас незванично извор близак Српској напредној странци, коментаришући
најновије активности и изјаве министра одбране Србије, чије име се помиње у контексту
“крупних” скандала, укључујући тобожње везе са криминалним кланом
Беливук-Миљковић, што Стефановић пориче и најављује да ће тужити “све медије који
га без икаквих аргумената представљају као криминалца”.

  

Наш саговорник тврди да је “сигурно да он ускоро неће бити министар”.
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Како сазнајемо, “само је питање да ли ће Стефановић сам поднети оставку, или ће то
бити учињено после избора, на пролеће следеће године”.

  

Према тврдњама извора Данаса, Стефановић је “већ одлучио да после министровања
буде амбасадор, али у којој држави – то ће бити јасно после његовог разговора са
председником Србије Александром Вучићем на такву тему”.

  

 “Стефановић одлично говори и енглески и руски, тако да може бити амбасадор и на
Западу и на Истоку, односно на простору бившег Совјетског Савеза. Ипак, сматра се да
ће то пре бити нека западна држава, због његових добрих веза са америчким и
западним безбедносним структурама”, објашњава наш саговорник, који напомиње да је
“знакотиво” то што Вучић приликом недавног гостовања на ТВ Пинк “ниједном речју није
поменуо нити јавно дискредитовао Стефановића”.

  

Небојша Стефановић је, подсетимо, на седници Главног одбора СНС одржаној 29. маја
поднео оставку на место шефа београдског одбора странке.

  

Мада су бројни одбори напредњака широм Србије захтевали његову смену и са других
функција у странци и у извршној власти, остао је члан Председништва СНС,
потпредседник Владе, и министар одбране. У међувремену је премијерка Ана Брнабић
изабрана за повереницу СНС за Београд.

  

Стефановић је наставио да се појављује у јавности у контексту обављања министарских
дужности, па је тако прексиноћ присуствовао свечаности организованој поводом Дана
Општине Дрвар у Босни и Херцеговини, и 80.годишњице Устанка народа БиХ против
фашизма, који је почео управо у том граду.

  

Коментаришући наведену Стефановићеву посету и поруке које је том приликом послао
јавности, политиколог Стеван Влајић каже: “увек је добро да се човек у јеку афере
склони, а он као министар одбране има широк маневарски простор”.

  

„Колико год га потцењивали, Стефановић има одређену тежину и према њему сигурно
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неће предузимати било какве истражне радње. Дакле, он је заштићен, а његова
репутација је увек била „танка“, па је и идеалан да прими ударце, јер ће “разни” морати
да амортизују последице везе између Вучића и Беливука да би задржали своје позиције.
Све то су представе за јавност, највише ону која подржава власт. Оно што је неспорно –
у питању је криминална организација настала у оквиру Српске напредне странке, где
постоји завет ћутања, али се однос снага променио. Сматрам да се Вучић мало превише
заиграо и да ће га то коштати, без обзира на силну машинерију која се ангажовала да га
опере“, тврди Влајић.

  

Према Влајићевом мишљењу:”Искази Вељка Беливука и Марка Миљковића су освета до
јуче заштићеног човека, некога ко је био верни сарадник и заштитник, док је данас
кољач и касапин, некога ко је у тридесетим годинама и већ сада зна да ће цео живот
провести у затвору”.

  

„Такав човек нема шта да изгуби и сасвим је логично да проговори и ода своје
дојучерашње послодавце. Веома је просто – све мора доћи на наплату, а мислим да су се
неки опијени влашћу и моћи грдно прерачунали“, закључује саговорник Данаса.

  

(Данас)
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