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 Хапшење Вељка Беливука и све што је уследило након тога, привођење и саслушавање
људи до јуче "верних" владајућој странци и председнику Александру Вучићу, довели су
до тога да су у општој пометњи све очи опет, по четврти пут, упрте у министра војног
Небојшу Стефановића. Како је и зашто од "Небојше из Београда", загрљаја и пољубаца у
главу, повереним функцијама председника Скупштине, министра, потпредседника Владе
и секретара Службе за националну безбедност, постао човек од неповерења а у
јавности препознат као неко ко стоји иза бројних афера. Најјаче су зазвечале афере
Крушик, Јовањица, прислушкивање председника и хапшење групе Веље Невоље...
Небојша Стефановић на овај или онај начин доведен је у везу са сваком од њих.

  

  

Почео је као Небојша из Београда.

  

Својевремено је “ископан” и у јавност пуштен сегмент емисије “Утисак недеље” из
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двехиљадитих, у којем се Стефановић јавља у емисију као гледалац и похвалним речима
обасира Александра Вучића, који је био један од гостију Оље Бећковић. Представио се
баш тако, као “Небојша из Београда”.

  

Касније је у једном интервјуу, Стефановић објаснио да је ово био покушај “пробијања
медијске блокаде”, јер је напредњацима, како је рекао, било онемогућено да се појављују
у медијима за време владавине Демократске странке.

  

Развојни пут 

  

Од Небојше из Београда па до сада, напредовао је, како би председник можда данас
рекао “брзином муње”.

  

Када су напредњаци дошли на власт 2012, широј јавности до тада непознати члан
странке постао је председник Скупштине Србије. На предлог Главног одбора СНС
априла 2014. године именован је за министра унутрашњих послова. На тој функцији је
остао и након избора одржаних у априлу 2016, а постао је и потпредседник Владе
Србије. Исте функције задржао је и у новој Влади Србије на чијем челу је, од 29. јуна
2017, Ана Брнабић.

  

У новембру 2017. наследио је председника Вучића на месту секретара Савета за
националну безбедност, а секретар савета аутоматски је и шеф Бироа за координацију
служби безбедности. Поверавање такве функције, рекло би се, значило је велико
поверење.

  

Колико су добри односи Вучића и Стефановића били у то време, најбоље сведочи
фотографија из седишта СНС након изборне победе у априлу 2017. а на којој Вучић
очински грли и љуби у главу министра.

  

У јулу 2019. године опозиционе партије окупљене око Савеза за Србију оптужиле су
Стефановића да је фалсификовао факултетску диплому стечену на Мегатренд
универзитету.
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И ту можда Стефановић степеник по степеник силази са пиједастала на којем је дуго
био. Разрешен је дужности председника Координационог тела за спречавање прања
новца и финансирања тероризма на чије чело је постављен Синиша Мали.

  

Дијана као прва тачка раздора 

  

Следећи ударац, упућени кажу и кључни, био је постављање Дијане Хркаловић за
државну секретарку у Министарству унутрашњих послова, за коју се говорило да је она
де фацто водила овај ресор. Након два њена минуса, Стефановић је успео да реши овај
проблем. Хркаловић се, наиме, најпре појавила у Лучанима на дан избора без знања
министра, због чега је Стефановић наводно понудио оставку, коју је тада Вучић одбио.

  

Затим је уследило откривање веза државне секретарке са убијеним Александром
Станковићем званим Сале Мутави, те након посете Вашингтону Стефановић доноси
одлуку да је смени, наводно по налогу ФБИ и ДЕА.

  

Уследила је затим афера Крушик. Медији су разоткрили умешаност Стефановића и
његовог покојног оца Бранка у аферу куповине оружја од Крушика по ценама нижим од
тржишних.  Све то је разоткрио узбуњивач из Крушила Александар Обрадовић кога су
тајно ухапсили. Након што је то открио НИН и услед притиска јавности Обрадовић је
пуштен из затвора.  Афера Крушик је дуго била највећа тема у Србији. Самим тим
повећавао се и притисак на Стефановића.

  

Занимљиве су биле и изјаве председника Вучића поводом ове афере. Прво је рекао да је
отац Небојше Стефановића био обичан запосленик у фирми ГИМ, да би после
демантовао сам себе.

  

Ваћ тада је било јасно да у овом односу постоје “шумови”.

  

Гађање аферама 
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Уследило је оно што се у јавности сматрало Небојшиним одговором – афера Јовањица и
откривање највећег засада марихуане у овом делу Европе, са којом се у везу доводио
Вучићев брат Андреј. Многи су тврдили, а медији писали, да без знања и одобрења
министра полиције ово није могло да се деси.

  

Тада је Стефановић по други пут нудио оставку, а уједно и негирао неспоразуме са
првим човеком државе и напредњака.

  

“Апсолутно никаквог сукоба нема. Више пута сам рекао, Александар Вучић само треба да
окрене телефон и затражи моју оставку и имао би је одмах”, рекао је тада Стефановић.

  

Прст у око било је и то што се Стефановић није појавио на легендарној постизборној
прослави победе у Српској напредној странци, којој су присуствовали сви страначкі
прваци. Наводно је дошао пред крај славља.

  

Након избора и по формирању нове Владе Ане Брнабић, Стефановић одлази са места
министра полиције и преузима војску, што је многима било, најблаже речено, чудно.

  

Да ли је Небојша прислушкивао? 

  

Случајно или не, председник затим објављује да је био прислушкиван. И то док је
Стефановић био на челу полиције. То је покренуло праву лавину питања о
пу¬ко¬ти¬на¬ма у без¬бед¬но¬сном си¬сте¬му Ср¬би¬је, док је највећа рупа зјапила
управо у МУП.

  

Упитан да ли мисли да је за прислушкивање знао Небојша Стефановић, Вучић је рекао
да је уверен да није.
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 “Истрага се води”, рекао је Вучић и додао да је Стефановић 20 година са њим у
политици, да му је он крстио ћерку Нину.

  

“Да ли имам да замерим нешто Небојши Стефановићу, ако се не тиче државних
интереса, већ наших односа, то ћу да урадим у четири ока. Што се државних интереса
тиче, он веома посвећено ради свој посао данас, један од најважнијих послова у нашој
земљи, тај посао сам радио и ја. Од њега очекујем велике и одличне резултате”, рекао је
Вучић.

  

“Нема породице где се не свађају”

  

Осврнуо се и на, како је навео, “приче да он и Стефановић имају свађе”.

  

“Нема породице на свету где се неко није посвађао, а СНС је толико велика да увек има
различитих интереса и људи, амбиција, жеља. Напредовао је, много је научио, способан
је човек и од њега зависи. Има одговорну функцију, али ће морати да ради вредно и да
се бори свакога дана. Није довољно што си се борио некада. То је питање ко је јачи,
велика је борба”, рекао је Вучић и додао да сигурно направио грешке, али да их је и он
сам правио.

  

Дођосмо и до последње ставке овог у последње време врло упутног односа – хапшења
Вељка Беливука и његове групе.

  

Истовремено се обављају саслушања различитих функционера, међу којима су најпре
Стефановићеви некадашњи полицијски сарадници. Са једне стране, прводи се и
саслушава председник ФСС Славиша Кокеза, за којег се зна да је близак врху СНС, на
основу исказа Александра Кајмаковића званог Аца Босанац који је тврдио да га је
управо он упознао са Беливуком. Са друге стране, СБПОК је јуче саслушавао и Дијану
Хркаловић, али из других околности – угрожавање председника Србије. Истовремено
саслушавају се људи по питању две афере, а обе имају додирних тачака са министром
одбране.
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Управо то је разлог зашто су сада, поново, све очи упрте у Стефановћа, који и даље
ћути.

  

(НоваС)
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