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 ПОДГОРИЦА - Власник Атлас групе Душко Кнежевић, који је обелоданио више афера
повезаних са Милом Ђукановићем, од којих ниједна није добила епилог, мишљења је да
актуелни председник неће остати до краја мандата, између осталог, и због, како каже,
великог притиска међународне заједнице и саветује му да напусти Црну Гору.

  

Кнежевић је то рекао коментаришући аферу Пандора папири, у којој се помињу
Ђукановић и његов син Блажо.

  

Истакао је да се то најбоље показало за време недавног боравка црногорског
председника у Америци, где није имао никаквих званичних сусрета, иако се грчевито
борио да то оствари.

  

Тиме је, указује Кнежевић, добио јасну поруку да је његова политичка ера дефинитивно
завршена.

  

„Мој савет му је да напусти Црну Гору што пре, како се не би поновиле оне ружне сцене
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у његовој режији које смо видели на Цетињу”, рекао је Кнежевић у опширном интервјуу
за подгорички портал ИН4С.

  

Кнежевић, за којим је у време бившег режима расписано више међународних потерница,
каже да је Интерпол укинуо црвене потернице у августу прошле године са званичним
образложењем да „постоји преовлађујућа политичка димензија случаја”.

  

За његов повратак у Црну Гору неопходно је, каже, да се потернице повуку да би дошао
и сведочио у парламенту против Мила Ђукановића на анкетном одбору, да се „браним и
зауставим бруталну пљачку имовине Атлас групе која се сваког дана одвија на очи
тужилаштва”.

  

Кнежевић је сигуран да ће ЕУ вршити притисак на власт у Црној Гори, али све док је
Миливоје Катнић на функцији Миловог „специјалног тужиоца” - неће ни бити адекватно
процесуирани актери афере која потреса свет, па и Црну Гору, преноси Танјуг.

  

То се, каже, Кнежевић, може закључити по жестокој реакцији већине политичких
субјеката у Црној Гори, као и по прилично млаком, али непринципијелном одбранашком
ставу „младих лавова” из подељеног ДПС-а. „Рекао бих да смо, ипак, сведоци новог
политичког земљотреса, попут оног изазваног афером 'Први милион', 'Коверта', 'Ничија
кућа', 'А2' и 'Кастоди рачун', који неће политички преживети председник Црне Горе”,
навео је, између осталог, бизнисмен Душко Кнежевић.

  

(Политика)
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