
Вук Јеремић: У Србији је рат режимских криминалних кланова, „Крушик“ и трговина оружјем су атар Небојше Стефановића, а производњом марихуане бави се Андреј Вучић
уторак, 10 децембар 2019 19:45

Председник Народне странке Вук Јеремић изјавио је да су информације о афери
„Крушик“ у коју је умешана породица министра унутрашњих послова Небојше
Стефановића у већој мери доспеле у јавност јер је Андреј Вучић, брат председника
Србије Александра Вучића, потпомогао урушавање Небојше Стефановића у рату
ривалских криминалних кланова породица Вучић и Стефановић.

  

  

„Стефановић је на ’Крушик’ одговорио хапшењем на ’Јовањици’. Власника тог
пољопривредног добра Предрага Колувију ухапсили су Стефановићеви људи. ’Крушик и
трговина оружјем су Стефановићев атар, а производњом марихуане бави се Андреј
Вучић, истрага ће утврдити да ли посредно или директно, али он и те како има везе са
’Јовањицом’“, рекао је Јеремић телевизији Мир из Лепосавића на Косову,а преноси шрес
служба Народне странке.
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Јеремић је навео да је Колувијин телефон у поседу тужилаштва, које се није огласило,
него су се огласили „ненадлежни Стефановић и Александар Вучић“.

  

„У том телефону су докази да је брат председника државе био у изузетно добрим
личним односима са ухапшеним Колувијом“, рекао је Јеремић.

  

Трагично је што у Србији постоји знак једнакости између мафије и врха државе

  

Јеремић је подсетио да је он први, у септембру 2018. године, јавно рекао да је Бранко
Стефановић, отац Небојше Стефановића, умешан у трговину оружјем, али да то није
стигло до медија, јер је била „подигнута рампа“.

  

„Сада је то дошло до јавности јер је Андреј Вучић потпомогао да се уруши Небојша
Стефановић, а овај му на то одговорио хапшењима на ’Јовањици’. Криминалци су
међусобно почели да се обрачунавају, а трагично је што у Србији постоји знак једнакости
између мафије и врха државе и што смо сви таоци таквих људи“, рекао је Јеремић.

  

Јеремић је навео да режим у којем су криминални кланови из врха власти ушли у
отворени и јавни сукоб не може бити одржив на дуге стазе.

  

„Зато по доласку на власт морамо спречити да браћа Вучић напусте Србију, пошто ће то
сигурно покушати у ноћи промене власти. Они морају да у Србији одговарају за сву
пљачку и издају, и то пред законом, а не пред руљом или преким судом“, рекао је
Јеремић.

  

Јеремић, који је и бивши министар спољних послова Србије, оценио је да у наредних 12
месеци главни међународни актер у вези са решавањем питања Косова и Метохије неће
бити ЕУ, него САД, чији је циљ да председник Америке Доналд Трамп евентуално
решење за Косово искористи у својој председничкој кампањи.
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Јеремић сматра да Вучићу неће бити лако у разговорима са кандидатом за премијера
Косова Аљбином Куртијем, јер то неће "бити његов пајтос као Хашим Тачи". Они су били
врло слични, личили су као јаје јајету, додао је. Курти није сличан, каже Јеремић. Не
може се оспорити да је Курти интелектуалац, патриота и прилично стабилан човек,
каже Јеремић, додајући - "све супротно од Вучића". Тај процес који је пред нама, а
велики играчи су за њега заинтересовани, биће с доста узбуђења, оцењује.

  

Mаркo Ђурић често путује и у Берлин, било би интересантно да каже зашто тамо
путује

  

Упитан о састанку Марка Ђурића у Тирани, Јеремић је рекао да он често путује и у
Берлин и да би било интересантно да каже зашто тамо путује. "Има ли то везе са
америчким изаслаником председника Трампа, који је амбасадор САД у Берлину", упитао
је.

  

„Американцима то, међутим, није „о главу“, него ако буде, буде. ЕУ, са друге стране,
нема снаге за значајнији замах по питању Косова, не само због подељености држава на
оне које су признале Косово и оне које нису, него зато сто ЕУ нема много шта да понуди
странама да би им споразум био привлачнији. Нема ни Америка, али Америка има батину
и може да запрети, а поготово Вучићу и њему сличним људима, који су ноторни
криминалци“, рекао је Јеремић.

  

Он је навео да је Вучић предао Трепчу властима у Приштини, а заузврат добио
зелено светло да криминалци блиски режиму у Београду преузму контролу над
севером Косова.

  

  

„Организовани криминал данас управља територијама са већинским српским
становништвом на Косову и Метохији, уз непротивљење приштинских власти.
Трепча вреди милијраде евра, али те милијарде не могу се одмах узети, док се
милијарде од транзита дроге одмах и директно сливају у џепове. Трепча је предата
зарад кеша од криминалних активности, од којег велики део иде Српској напредној
странци“, навео је Јеремић.
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(Данас, Н1)
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