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 Председник Србије, Александар Вучић, отворио је данас 10. Међународни сајам
наоружавања и војне опреме “Партнер 2021. на Београдском сајму. Уз, шефа српске
државе, скупу је присуствовао и министар одбране Небојша Стефановић, што је уједно и
њихово прво заједничко јавно појављивање након навода да је Стефановић, док је био
министар полиције, покушавао да сруши Вучића.

  Иако и са данашњих насловних страна прорежимских медија упире прстом у министра
одбране, Стефановић се данас срдачно поздравио са председником Србије,
Александром Вучићем, с којим је обишао Сајам наоружања.   

Ако судити по порукама које су долазиле из владајуће партије, Српска напредна странка
је у претходне две недеље прошла кроз веома турбулентан период.

  

Од кад је посланик СНС, члан Високог савета судства и адвокат, Владимир Ђукановић,
интервјуисао власника “Јовањице” Предрага Колувију, на чијем је имању пронађена
највећа плантажа марихуане у Европи, Стефановић се најчешће помињао као неко ко је
радио “иза леђа” свом шефу и да припрема државни удар.

  

Колувија, у намери да докаже невиност, рекао је да су га из полиције терали да за све
оптужби председниковог брата Андреја и да је то наложено из кабинета тадашњег
министра полиције Небојше Стефановића.
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Данима су се оптужбе гомилале, па смо тако могли да чујемо ј од начелника Службе за
специјалне истражне методе Управе криминалистичке полиције (УКП) Томислава
Радовановића да је „убеђен“ како је у МУП-у постојала паралелна структура „са
прецизно одабраним људима“ чији је циљ, како је рекао, био да прикупљају податке о
председнику Србије Александру Вучићу и његовој породици.

  

Радовановић је казао да је група, формирана у време када је ресорни министар био
Небојша Стефановић, имала логистичку и сваку другу подршку „једне западне
обавештајне службе“, као и да је успоставила обавештајну мрежу код „тајкуна“ и
организованих криминалних група.

  

„Не могу да кажем о којој је служби реч, али је преломна тачка вероватно пут министра
Стефановића у САД у вези предмета Гвантанамо, који је подразумевао интеграцију и
ресоцијализацију два лица из те базе. Тада се са одређеним обавештајним структурама
САД ступа у директан контакт и вероватно је из тих контаката проистекла даља
сарадња“, казао је Радовановић за ТВ Прву.

  

На причу о Стефановић надовезао се потом и бивши начелник београдске Управе
криминалистичке полиције Илија Милачић, који је, приликом гостовања у емисији „Код
Ђуке“, тврдио да је истрагу у случају криминалне групе Вељка Беливука и куће у
Ритопеку закочио управо Стефановић.

  

Стефановића нису штедели ни кумови, пријатељи, страначке колеге, па се стога и
стекао утисак да ћемо коначно видети епилог ове вишемесечне саге. Да се крај ипак не
назире, могло се закључити и након последње конференције за медије министра
одбране, током које је, уз тврдњу да је све што се пише и говори о њему лаж, искористио
прилику да још једном покаже колико воли свог шефа.

  

„Ово су монструозне лажи. Желим да заштитим своју земљу, своју породицу и
председника и мог пријатеља од свих лажи и манипулација. Желим да кажем истину, и
спреман сам да све потврдим и полиграфски да будем тестиран. Најтеже је изречено с
циљем да покваре мој однос са председником. Лаж је да сам предводник групе
заверника. Истовремено, спреман сам одмах да одем на полиграфско тестирање. Надам
се да ће то учинити сви који износе лажи о мени“, рекао је Стефановић, између осталог.
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Тачку на расправу између кланова, барем за сада, ставио је Стефановићев “пријатељ и
шеф”, Александар Вучић, пола сата после његове конференције.

  

„Пустите нас са тешким оптужбама, ми ћемо о томе да говоримо унутар странке. Зато
имамо и Скупштину странке. О томе ћемо ми да расправљамо унутар себе, а надлежни
органи ће да утврђују ко је починио кривично дело, а ко није“, нагласио је Вучић.

  

После свега изреченог и након заједничког појављивања и срдачног дружења шефа
државе и министра одбране, као логичним се намећу питања због чега се јавност
мрцвари месецима са закулисним радњама Небојше Стефановића и да ли се министар
војни извалачи из шешира сваки пут кад се појави нека друга непријатна тема?

  

То би могао да нам објасни управо онај који нас позива да их оставимо на миру и да се не
бавимо њиховим међусобним оптужбама, док претходно пујда медијске послушнике да о
њима пишу и пуне насловне стране.

  

(Нова.рс)
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