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Сви ресурси МУП и БИА у Белој Цркви и истражују убиство новинара Стефана
Цветковића, рекао је председник Србије Александар Вучић, преноси Танјуг.

  

  

- Небојша Стефановић и Братислав Гашић ме на 15 минута извештају о потрази за
несталим новинаром. Надам се да ће случај бити решен. Више података не могу да
износим у јавност - рекао је Вучић.

  

Министарство унутрашњих послова Србије одмах по сазнању да је нестао новинар
Стефан Цветковић укључило је више различитих организационих јединица у потрагу и
претрагу ширег терена где је пронађено возило које је он користио.

  

Како је саопштено из МУП-а, у Белу Цркву је из Београда упућено више десетина
припадника Жандармерије, затим рониоци због претраге језера и канала
Дунав-Тиса-Дунав, као и припадници криминалистичке полиције.

  

На лице места упућено је и више водича службених паса Полицијске бригаде, а
ангажована су и два хеликоптера Министарства унутрашњих послова који надлећу
терен у околини Беле Цркве.

  

Полиција интензивно ради на расветљавању свих околности овог случаја.

 1 / 4



Александар Вучић: Сви ресурси полиције и БИА трагају за новинаром Стефаном Цветковићем, рекао сам Стефановићу и Гашићу да ме извештавају на 15 минута; Наредних дана изнећу информације о убиству Ивановића
четвртак, 14 јун 2018 17:12

  

"Изнећу информације о Ивановићу и о неким другим стварима"

  

Вучић изјавио да ће се у наредним данима изнети информације у вези убиства Оливера
Ивановића, али и о неким другим стварима.

  

"Нећу данас да говорим о томе, али наредних дана ћу се обратити народу и рећи и
повезати са другим случајевима. Везаним и за Оливера Ивановића и за неке друге
ствари. Па ће се можда људи изненадити одређеним информацијама које сазнају", казао
је председник Србије новинарима у Крушевцу након отварању фабрике за производњу
каблова "Кромберг и Шуберт".

  

Упитан да прокоментарише изјаву председника Народне странке Вука Јеремића да
"Вучић планира да у наредних неколико месеци изазове немире на северу Косова и
Метохије, како би споразум са Приштином који подразумева чланство Косова у УН био
доживљен као олакшање", Вучић је казао да "не мисли да је случајно што неки
политичари сада оптужују своју земљу и гледају да сруше позицију Србије пред
Бриселске разговоре" с Приштином.

  

"Неко ко је радио једном против своје земље, увек ће радити против своје земље. Неко
ко је са највећим задовољством ставио печат и залепио коверат косовске независности,
што би престао да се бори за то исто, када је то већ једном учинио", изјавио је Вучић.

  

Он је додао да ће бити великих притисака споља и изнутра да се ослаби позиција
Србије, како се не би дошло до решења питања Косова и Метохије, а да са друге стране
ниједно решење неће бити добро чак и ако се до њега дође.

  

"И зато ће бити великих притисака, што већ данима говорим, и споља и изнутра да се
позиција Србије ослаби, да не бисмо могли, пре свега, да дођемо до решења, али, с
друге стране, уколико бисмо и дошли до решења да ниједно не буде добро", рекао је
српски председник.
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"Како год окренете, позиција нам није лака, али ми немамо избора сем да се боримо за
Србију. А ти чији је избор да из Њујорка позивају некога, немам шта посебно да кажем,
мислим да они највише говоре о себи", додао је председник Србије.

  

Упитан за недавне изјаве косовског премијера Рамуша Харадинаја, Вучић је рекао да
није тек тако поменуо случајеве од убиства Оливера Ивановића, до последњих напада,
као и сталних претњи формирањем војске Косова.

  

"Никада не верујем да је оно што говоре Харадинај и албански лидери нешто што само
они мисле. Они то само изговарају, а плашим се да други то мисле. Нама остаје само да
наставимо да преговарамо и спречимо сваку врсту проблема у будућности", поновио је.

  

"Пола наших људи зна да је лоше што (Ђоковић) не једе овако, него једе нешто друго...
Једи шта год хоћеш и одиграј бар један гем као што га игра Ђоковић. И немој да седиш у
кафани, у кафићу и да пљуцкаш по њему, нашој репрезентацији и свим људима који
негде нешто раде", реаговао је.

  

Ту "манију" посматрања и куђења некога ко гура камен уз брдо, стојећи са стране и
пљуцкајући, можда треба да прекинемо, каже, и да видимо шта је то што можемо да
урадимо за себе, породицу и државу.

  

"Није исто проблем имена Македоније и проблем КиМ"

  

Председник Вучић је истакао да се питање решавања имена једне државе, као што је
био случај с Македонијом, не може поредити са проблемом Косова и Метохије, односно
са проблемом више од милион људи и 10.000 спорних квадратних километара.

  

"Немојте поредити проблем једног имена, да ли ће се звати Стара Србија, Србија
Северна или Јужна, са проблемом на Косову и Метохији, где имамо проблем са више од
милион људи и 10.000 спорних квадратних километара", рекао је новинарима, али и
изразио наду да је и за то могуће наћи решење.
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Тако је одговорио на питање шта мисли о решењу спора око имена Македоније, као и да
ли очекује због тога наставак притиска у вези са односом Београда и Приштине, као и
БиХ и РС.

  

(Танјуг)

  

Видети још:

  

ИЗ АРХИВЕ - Стефан Цветковић: Убиство Оливера Ивановића плаћено 40.000 евра

  

Нестао новинар Стефан Цветановић који је послењих месеци истражио убиство
Оливера Ивановића
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http://www.nspm.rs/hronika/iz-arhive-stefan-cvetkovic-ubistvo-olivera-ivanovica-placeno-40.000-evra.html
http://www.nspm.rs/hronika/novinar-stefan-cvetkovic-iz-bele-crkve-nestao-u-toku-noci.html
http://www.nspm.rs/hronika/novinar-stefan-cvetkovic-iz-bele-crkve-nestao-u-toku-noci.html

