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Министар одбране Небојша Стефановић рекао је да није завереник против
Александра Вучића, нити има везе са криминалом, и оптужио свог страначког
колегу и адвоката Владимира Ђукановића да због заштите својих личних бизнис и
политичких интереса учествује у медијско-политичкој машинерији против њега. За
некадашњу државну секретарку Дијану Хркаловић је рекао да је имала везе са
члановима криминалних група, са њима била у интимним односима, а да је реторику
према њему променила када је променила адвоката.

  

Стефановић је у снимљеном видео обраћању јавности рекао да у тој хоботници, или
машинерији како је некада назива, са Ђукановићем у учествује и власник таблоида
Објектив, Александар Папић, док некадашња државна секретарка Дијана Хркаловић
износи лажи покушавајући да „добије милост у тој медијској машинерији не би ли јој
помогли да добије блажу казну или је поставили у државном систему“.

  

Стефановић је рекао да никада није имао везе са криминалцима, нити комуникацију са
њима путем Скy телефона и апликације. Он је тражио да државни органи, за које тврди
да имају све податке о коришћењу Скy телефона, открију ко је све на тај начин
комуницирао и које поруке су размењиване.
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„Ко се крије иза кодног имена ‚шериф‘? Ко је лице које описује заштићени сведок Бојан
Хрватин у случају Беливук? Каже да је човек који је био на вези извесни Папић, високих
залистака и са наочарима. Може бити да је то исти онај Папић који је 24. децембра 2020.
ишао у бункер код Веље Беливука да му носи информације да се спрема полицијска
акција против њега... Постоји основана сумња да је то сувласник портала Објектив,
Александар Папић и важно је да истрага покаже какве су биле везе Објектива и самог
Папића са кланом Беливука, рекао је Стефановић.

  
  

Он је казао да је Папић преко фирме Тим система исплаћивао „месечну апанажу“
Владимиру Ђукановићу у вредности од 240 хиљада динара. Додао је да Ђукановић може
рећи да је тај новац зарадио као адвокат, али да је индикативно да је снимао емисију у
локалу који Папић изнајмљује

    

Он је казао да је Папић преко фирме Тим система исплаћивао „месечну апанажу“
Владимиру Ђукановићу у вредности од 240 хиљада динара. Додао је да Ђукановић може
рећи да је тај новац зарадио као адвокат, али да је индикативно да је снимао емисију у
локалу који Папић изнајмљује.

  

"Не говоре то против мене из личног анимозитета, већ да прикрију своју уплетеност у
своју комуникацију са криминалним клановима", истакао је Стефановић.

  

На летовању са чланом "кавачког клана"

  

Говорећи о Дијани Хркаловић и оптужбама које је изнела, Стефановић каже да је скоро
све што је рекла у свом телевизијском обраћању лаж. Делимична истина је, како је
казао, да је била на одмору у Израелу, а Стефановић додаје да је сакрила да јој се на
том одмору придружио близак пријатељ, члан кавачког клана и навијач Партизана са
Карабурме.

  
  

После медијских наступа министра Стефановића и Дијане Хркаловић јасно је да је у
питању тежак "фамилијарни" сукоб. И занимљиво да је ЈЕДИНА ствар око које се слажу
и Дијана и Стефановић то да "веома цене и поштују Алексадра Вучића", као и то да
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Андреј В. "нема везе са Јовањицом".

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) June 21, 2022    

Некадашњи министар полиције додаје да у том тренутку није имао никаквих доказа
против ње, али да пошто је сазнао о том летовању није могао да дозволи да Хркаловић
настави да ради у МУП и она бива принуђена да поднесе оставку и оде из
Министарства.

  

Стефановић подсећа да је Хркаловић променила реторику пошто је променила
адвоката.

  

Он за Владимира Ђукановића каже да је адвокат тек три или четири године, али да
врши огроман притисак на државне институције и судство.

  
  

Његов притисак је значајно већи јер има утицај на избор судија, увек емитује ту врсту
поруке да је неко ко долази у име владајуће странке и да је то став владајуће странке и
тако врши притисак на судство

    

"Његов притисак је значајно већи јер има утицај на избор судија, увек емитује ту врсту
поруке да је неко ко долази у име владајуће странке и да је то став владајуће странке и
тако врши притисак на судство", рекао је Стефановић. "Ако вма треба адвокат, ако не
узмете Ђукановића ваша судбина је неизвесна, а ако узмете њега онда је ваша судбина
извесна, ви сте слободни. Можете да добијете пресуду каква вам одговора. То је оно
што жели да ви верујете, то нема везе са истином".

  

Говорећи о случају због којег се против Хркаловић води судски постпак, Стефановић је
негирао њене тврдње да је он тражио да тужиоцу не достави комуникацију Вељка
Беливука поводом "убиства на шинама". Каже да је она то самостално учинила пошто се
у Беливуковим порукама налазила комуникација са њој блиском особом из МУП-а, у којој
се и сама помиње.

  

"Те поруке у изворном облику нисам видео. Тражим од суда да објави сваку од тих
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порука, шта је тамо речено и да видимо ко је имао интерес да себе заштити баш зато што
даје инструкције и директно се повезује са кланом Вељка Беливуку", напомиње бивиши
министар полиције.

  

"Једини интерес да то не изађе у јавност имала је она и група људи око ње, који су
имали комуиникацију са Вељком Беливуком", истакао је Стефановић.

  
  

Видело се још одавно - по кидисању радикала у скупштини и по равнодушности
посланика снс према тим нападима - да је Неша у немилости код "Шефа". Није до краја
јасно шта се све ту крије иза брда. Али је очито у питању неки мучан криминални,
емотивни и безбедносни снс трилер.

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) June 21, 2022    

Он од државних органа тражи да дају одговоре и на то да ли је његова сардница
комуницирала са Дарком Елезом, да ли постоји Скy комуникација између ње и Елеза, и
да ли су те поруке размењиване као директне гласовне поруке.

  

Затражио је и да се објави ко је све користио Скy телефоне. За себе каже да га никада
није имао нити користио. Истиче да информације о употреби Скy телефона имају и наше
и партнерске службе са којиам сарађујемо.

  

Видети још:

  

Дијана Хркаловић: Небојша Стефановић прислушкивао Вучића, монтирао Јовањицу и
штитио Беливука. Председник има много велико срце и лако прашта људима

  

(Н1)
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