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 И даље се не зна ко је био политичка подршка клана Беливука. Полиција испитује
да ли се припремала ликвидација председника државе? А медији и некадашњи
политички шефови садашњих шефова, упиру прстом у једног човека - министра
одбране Небојшу Стефановића, у сред афере, његово ћутање одзвања, пише Н1.

  

У јавности се месецима шушкало, штампани медији недељама спекулишу, а провладини
таблоиди цртају силуету мистериозног функционера Српске напредне странке који је,
како наводе, у завери са америчким службама спремао издају Вучића.

  

Некадашњи Вучићев шеф, Војислав Шешељ за издају прозива актуелног министра
одбране.

  

“Ма каква нагађања, зна се да је Стефановић отишао у Америку и вратио се са ЦИА
мишљењем”, рекао је Шешељ.

  

А своје мишљење, без иједног доказа, Шешељ износи на телевизији са националном
фрекфенцијом. Иначе, један од најближих сарадника власника те телевизије, према
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писању медија, је недавно приведени угоститељ Александар Кајмаковић.

  

Према сазнањима таблоида, Кајмаковић је полицији испричао да је његове локале
обезбеђивао Вељко Беливук, а да је један ресторан држао заједно са Славишом
Кокезом, Александром Папићем и баш Небојшом Стефановићем.

  

А шта радити са министром Стефановићем? “Треба га гурнути под лед” – опет предлаже
Шешељ Вучићу, и то већ наредно јутро, гостујући опет на истој телевизији.

  

“Он је једном почео да му ради о глави, њега та мисао неће напуштати док му не дође
главе. Ја знам, војска није наивна, њега нон стоп надгледају два официра да нешто не
уради штетно, треба га се отарасити људи, треба га се отарасити”, казао је лидер
радикала.

  

И док би Шешељ да се Стефановића отараси, министар одбране обилази сајмове
наоружања у Уједињеним Арапским Емиратима, разговара са шеиком Мохамедом бин
Заједом. У Београду дочекује канадског амбасадора или се, поводом дана агенције
састаје са директором Војно-обавештајне агенције Зораном Стојковићем.

  

Таблоиди о тим протоколарним састанцима слабо извештавају, али се живо сећају како
је Стефановић повезиван и са аферама око трговине оружја.

  

Новинарка Весна Малишић каже да је све око Стефановића подсећа само на велику
буку, с обрзиром на то да ни тужилаштво, ни полиција, а ни сам председник Вучић још не
реагују.

  

“Мени је занимљиво да се у таблоидима пише и о Крушику, оно због чега су нас
сатирали, да се Стефановић представи као црни ђаво унутар система, који је забога
заједно са Хркаловић радио све што нико није знао. Најзанимљивије ми је као прича:
Кокеза, министар и Хркаловић су хтели – шта? – да преузму место председника и буду
све и свја у држави”, примећује Малишић.
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Подсетимо, 2017. године Небојша Стефановић, постао је шеф Бироа за координацију
служби безбедности, наследивши на том месту управо Вучића. Тако се после седнице
Савета за националну безбедности, одржане у фебруару, после хапшења клана Вељка
Беливука, само он обратио новинарима.

  

Нова седница, заказана је за суботу, 6. март, после свих медијских натписа о завери
против Вучића, остаје питање, да ли ће се новинарима поново обратити Стефановић
или ће неко други новинарима говорити о Стефановићу.

  

(НоваС)
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