
Александар Вучић: Новинар Стефан Цветковић пронађен је жив и здрав у ширем рејону Беле Цркве; налази се у нашим рукама - у криминалистичкој полицији, где ће много тога морати да објасни
петак, 15 јун 2018 14:47

Председник Србије Александар Вучић, министар унутрашњих послова Небојша
Стефановић и директор Безбедносно информативне агенције Братислав Гашић у 15
часова одржали су ванредну конференцију за новинаре у Председништву Србије.

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је нестали новинар Стефан
Цветковић пронађен, жив и здрав.

  

  

„После 30 сати тешког рада, дошли смо до озбиљних резултата. Стефан Цветковић је
пронаћен жив и здрав у ширем рејону Беле Цркве. Налази се у нашим рукама. Тренутно
је у полицији, где ће много тога морати да објасни“, рекао је Александар Вучић
обраћајући се нацији у згради Генералног Секретаријата председника Републике на
Андрићевом венцу.
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"Жив, здрав, не може бити здравији", рекао је Вучић о Цветковићу који се, како каже,
сада налази на испитивању у Управи криминалистичке полиције.

  

Како је рекао, поносан је на безбедносне снаге, али истиче да "Цветковић има много
тога да објасни".

  

Вучић је рекао да ће се Цветковић дуго задржати на испитивању и да он нема никаквих
видних повреда.

  

"Сумњамо у његове тврдње", рекао је Вучић и нагласио да је сам Цветковић потврдио да
није повређен.

  

„Наши најобученији стручњаци су рекли да је много тога намештено“, нагласио је Вучић.

  

Вучић је рекао и да ће детаљи случаја бити познати наредних дана. Навео је и да
„безбедносни органи сумњају у тврдње“ Цветковића, али није прецизирао о којим
тврдњама је реч.

  

Вучић је захвалио снагама безбедности на обављеном задатку, који су, како је истакао
даноноћно радили.

  

"Сумњамо да је више особа планирало ову игру, али истрага ће то утврдити", додао је.

  

“Честитам свим припадницима полиције, нико од нас готово да није спавао. Шта се све
догодило, имаћете довољно времена да чујете. Одмах смо посумњали у ону верзију која
се појавила у многим медијима. Ми смо посумњали јер никаквих трагова борбе није било.
Такође смо видели да је остављен сат који је пластични, много јефтинији од сата који је
Цветковић носио неколико дана раније. Никавих трагова борбе, кочења нема. Пси
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трагачи нису нањушили крв, жандарми и рониоци нису нашли ништа“, додао је Вучић.

  

  

Он је навео да је Цветковић нађен у преподневним сатима у ширем реону Беле Цркве.

  

“У врло добром је стању. Он је изнео неке своје тврдње. Да ли су истините или не, наши
безбедносни органи сумњају у те тврдње, али ми ћемо посматрати као да је истина то
што је рекао“, навео је он.

  

Он је рекао да је дан и ноћ рађено на случају, да је 18 позива са Приштином
дешифровано и ко зна колико позива са другим територијама.
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"Све успели да увежемо и зато смо знали му се ништа није догодило", рекао је Вучић.

  

Вучић је такође истакао да је саслушано више десетина лица, да је прегледано више
снимака надзорних камера, а навео је и да ниједан снимак није процурео у медије.

  

"Радили смо дан и ноћ, читали мејлове, телефонске позиве, 18 позива са Приштином смо
дешифровали и ко зна колико са неким другим територијама... Све су увезали, послали
онолики број људи у трагање, јер смо претпоставлали да му се ништа није догодило. А за
ово друго што он прича... О том потом" .

  

  

“Ово је држава чији безбедносни органи знају свој посао и то је оно што многима смета.
Србија је демократска земља, снажних демократских институција и безбедносних снага“,
поручио је Вучић.
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"Прексиноћ око 23 сата обавештени смо о нестанку новинара из Беле Цркве Стефана
Цветковића и у раним јутарњим сатима смо формирали Радну групу и донели одлуку да
се ради даноноћно да се види ко је починио свакако тешко кривично дело", навео је.

  

На конференцији за медије на којој, уз председника Србије, присуствују министар
унутрашњих послова Небојша Стефановић и шефа БИА Братислав Гашић, саопштио је
да су после тридесет сати тешког и напорног рада дошли до озбиљног резултата, и да је
Стефан Цветковић је жив, додао је.

  

Вучић је захвалио снагама безбедности на обављеном задатку, који су, како је истакао
даноноћно радили.

  

"Цветковић је тренутно у УКП где ће дати исказ. Преко 200 припадника полиције,
жандармерије учествовало је у потрази", навео је министар унутрашњих послова.

  

Како је рекао, било је доста нелогичности у самом току истраге, узет је велики број и
ДНК узорака.

  

"Претходних неколико дана били смо изложени жестоким нападима као земља,
покушајима разарања унутрашњег поретка и институција Републике Србије," рекао је
Вучић додајући да су "неки покушавали да заузму наше саобраћајнице" уз лажни изговор
о цени горива, иако је оно, како је оценио, квалитетније од тог јефтинијег.

  

    Your browser does not support the video tag. 

  

"Наше безбедносне снаге са поносом могу да се похвале одлично обављеним послом. Ја
честитам свим припадницима полиције, честитам свим припадницима БИА и велико им
хвала свима на огромном труду и раду", навео је Вучић који се захвалио и министру
Небојши Стефановићу и шефу БИА Братиславу Гашићу.
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Истакао је да је Србија држава чији безбедносни органи знају свој посао и да је то оно
што многима смета. Поручује да је Србија демократска земља, снажних демократских
институција и безбедносних снага.

  

"Шта се све догодило имаћете довољно времена да чујете наредних неколико дана, ја ћу
вам у неколико реченица рећи да смо ми одмах посумњали у ону верзију која се појавила
у појединим медијима, ту је било и много лажи и лажних вести, ми смо посумњали у ту
верзију зато што никаквих трагова борбе видљивих није било, лагали су медији који су
објавили да је постојала кутија и било каква крв", рекао је Вучић.

  

Указао је да је "остављен сат који је пластични, много јефтинији од сата који је иначе
господин Цветковић носио три дана пре тога".

  

"Наши државни и безбедносни органи и стручњаци су одмах рекли да је много тога
намештено, никаве борбе, никаквих трагова кочења, ничега није било", нагласио је
председник.

  

Председник каже да су затим кренуле лажне вести о затрованој води у Београду, па и у
другим градовима Србије. Оценио је да су били изложени невиђеним нападима.

  

И министар полиције Небојша Стефановић потврдио је да је нестали новинари пронађен.

  

„Тренутно се налази у управи криминалистичке полиције где ће дати изјаву о свему што
се дешавало“, казао је Стефановић.

  

Подсетимо, припадници Министарства унутрашњих послова од раних јутарњих часова
вршили су потрагу за новинаром Стефаном Цветковићем из Беле Цркве чији је нестанак
пријављен у ноћи између 13. и 14. јуна.
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(НСПМ - Н1)

  

Видети још:

  

Нестао новинар Стефан Цветковић који је последњих месеци истраживао случај
убиства Оливера Ивановића

  

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

  

Александар Вучић: Сви ресурси полиције и БИА трагају за несталим новинаром
Стефаном Цветковићем

  

НУНС: Списак свих претњи од стране политичко-криминогених кругова које је
нестали новинар Стефан Цветковић пријавио НУНС-у и ОЕБС-у од 2008. године до
данас
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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
http://www.nspm.rs/hronika/iz-arhive-stefan-cvetkovic-ubistvo-olivera-ivanovica-placeno-40.000-evra.html
http://www.nspm.rs/hronika/aleksandar-vucic-svi-resursi-policije-i-bia-tragaju-za-novinarom-stefanom-cvetanovicem.html
http://www.nspm.rs/hronika/aleksandar-vucic-svi-resursi-policije-i-bia-tragaju-za-novinarom-stefanom-cvetanovicem.html
http://www.nspm.rs/hronika/nuns-spisak-svih-pretnji-od-strane-politicko-kriminogenih-krugova-koje-je-nestali-novinar-stefan-cvetkovic-prijavio-nuns-u-i-oebs-u-od-2008.-godine-do-danas.html
http://www.nspm.rs/hronika/nuns-spisak-svih-pretnji-od-strane-politicko-kriminogenih-krugova-koje-je-nestali-novinar-stefan-cvetkovic-prijavio-nuns-u-i-oebs-u-od-2008.-godine-do-danas.html
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