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Београд -- Нестали новинар Стефан Цветковић бавио се убиством Оливера Ивановића,
а податке до којих је дошао објавио је крајем јануара на конференцији за медије под
називом “Колико кошта ликвидација на северу Косова”, преноси портал САФФ .

  

  

Цветковић је тада изјавио да је, у сарадњи с албанским новинарима, дошао до података
да је за убиство лидера СДП одговорна криминална група са севера Косовске
Митровице.

  

Како је навео, убиство нису извршили “ни Срби, ни Албанци, ни Кинези, већ криминалци“.

  

Такође, истакао је да за убиство Ивановића нису одговорни ни српски званичници са
севера Косова, ни приштинска власт, као и да је ликвидација Ивановића плаћена 40.000
евра. 
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Том приликом, он је изнео конкретне детаље о убиству Оливера Ивановића, показујући
притом фотографије особа на које је указао истражним органима.

  

Цветковић је на конференцији за медије показао фотографије три лица чији идентитет
није објавио, а за које је навео да су на одређени начин умешани у убиство лидера Срба
са севера Косова.

  

“Све указује, а готово смо сигурни да ће и званична истрага то показати, да се ради о
криминалном акту, тј. да је позадина криминална и да нема везе са националним,
верским, етничким, политичким естаблишментом, тј. људима који обављају неке функције
у Приштини и Београду“, рекао је Цветковић.

  

“Желимо да избегнемо управо оно што је налогодавац хтео - да кроз ово гнусно дело
увуче и неке друге конотације, пре свега националне и политичке“, додао је он.

  

Према његовим речима, све податке до којих је дошао доставио је институцијама које
воде званичну истрагу.

  

Како каже, на северу Косова постоји више криминалних група, али је група за коју се
сумња да је одговорна за убиство Ивановића “шира од те територије и има своје
криминалне делове и у јужној Србији, Санжаку и целокупном делу Косова“.

  

Цветковић је навео да су десетак дана пре убиства Ивановића постојале индиције да се
на територији северне Косовске Митровице присутна лица “ангажована због неког
криминалног чина, са назнакама да би то чак могла да буде и ликвидација“.

  

“Група која је радила на ликвидацији била је присутна у Митровици још 12. јануара и
имала је логистичку подршку у једном лицу које је обезбедило и оружје којим је изведено
убиство. Само убиство није планирано за 16. јануар када се догодило, већ је требало да
буде извршено када се укажу услови. Тако је преко приватних видео надзора, а много је

 2 / 5



ИЗ АРХИВЕ - Стефан Цветковић: Убиство Оливера Ивановића плаћено 40.000 евра
четвртак, 14 јун 2018 17:14

камера на северу Косовске Митровице, једно лице од 12. до 16. јануара 14 пута у
преподневним сатима примећено на месту на којем је извршен злочин. То не каже ништа,
али указујемо на то и подстичемо органе да утврде шта је он само тих дана радио тамо“,
рекао је Цветковић, истичући да информације о томе има и Еулекс.

  

Према његовим речима, то лице је са још шест особа дошло на север Косовске
Митровице, све време су били у контакту, а у Митровици су били до вечери 18. јануара.

  

“Једно од тих лица има пасош који није ни косовски, ни Републике Србије, остала лица
имају или приштинске или српске путне исправе. Њихов домаћин, и лице које је све
координирало, јесте лице са севера Косовске Митровице и то је особа из криминалног
миљеа, позната и приштинским и српским и међународним инстутицијама. Он је свима
обезбедио боравак у два различита објекта који се налазе Улици Боре Станковића и
Улици Танаска Рајића“, истакао је Цветковић.

  

Како је рекао, реч је о криминалној групи која се бави разним пословима на северу
Косовске Митровице – финансијске злоупотребе, нелегални промет робе, дрога,
рекетирање, преузимање угоститељских објеката, а која је “мешовитог националног
састава“: "Ни православци, ни муслимани, ни Срби, ни Албанци, ни Кинези - криминалци".

  

Према његовим речима, информације о тој групи имају косовка полиција, Еулекс, српска
полиција и Интепол.

  

“Истрага коју смо водили указује на озбиљну криминалну спрегу група са севера Косова
и људи на нижим нивоима, административних радника, Еулекса и косовске полиције.
Дакле, ради се о људима који су више него озбиљно плаћени да буду заштитници
организованог криминала на северу Косова. Нажалост, тек након убиства Ивановића и
информација које смо доставили на све битне адресе, имамо индиције да се људи на које
смо указали оперативно обрађују. Ти људи су сада последња шанса налогодавцима и
егзекуторима да све прође некажњено“, навео је Цветковић.

  

Цветковић је током конференције за медије поставио и неколико јавних питања,
показујући фотографије одређених лица за које се сумња да су на неки начин умешани у
убиство Ивановића.
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“Лице које телефонира (на фотографији коју је показао) је лако идентификовати. Реч је
о службенику полиције, а фотографија је направљена на месту злочина, три сата након
убиства. Моје питање је ко су контакти које је ово лице остваривало – са ким разговара и
да ли је можда некоме достављао поверљиве службене информације“, каже Цветковић.

  

Потом је приказао фотографију Косовске Митровице направљену преко Гугла, на којој
су заокружена све места на којима постоје камере за надзор.

  

“Колеге се Косова су обиласком утврдиле 870 јавних видео надзора на територији
Косовке Митровице. Имајући то у виду, не може постојати било какво оправдање
Еулекса и косовске полиције што нису успели да лоцирају кретњу групе, појединца или
лица која су извршила сам чин ликвидације Ивановића. Ко год да је то урадио је морао
да се креће и просто је немогуће да то прође непримећено“, истакао је Цветковић.

  

Како је рекао, Оливер Ивановић је убијен јер “није могао да буде уплашен и купљен и био
је добра мета за стварање хаоса на који је рачунао онај који је убиство наручио“.

  

“Јако је важно, и то је један од разлога због којих излазимо у јавност, да се након
истраге која је интензивна и у току огласе и званични органи – Еулекс и косовска
полиција. Ако било шта од овога није истина очекујем да то демантују, а уколико то не
ураде то ће показати да смо близу заједничког решавања случаја ликвидације Оливера
Ивановића и позадине убиства“, навео је Цветковић.

  

Цветковић је ту истакао да су веома непримерена “национална, верска и политичка
подметања“ након убиства Ивановића.

  

“Жалосно је што је убиством унет немир на обе стране. Ниједан ни албански ни српски
функционер се ни на један начин не доводи у везу са ликвидацијом Оливера Ивановића.
Једина мотивисана страна је криминал који је добио велике обрисе и којем се учинило да
огромна материјална корист коју свакодневно узима није довољна. Циљ је био довести
до дестабилизације, јер тамо где постоји вакум у деловању институција може се
подружити деловање које доноси материјалну корист."
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Како је навео, криминалцима одговара “лоша ситуација на Косову која дуго траје и стање
прећутне анархије“.

  

Лидер Грађанске иницијативе "Србија, демократија, правда" Оливер Ивановић убијен је
16. јануара испред своје канцеларије у Косовској Митровици. Убице и даље нису
пронађене, као што није расветљена ни позадина убиства.

  

Погледајте снимак са конференције - говор о убиству Оливера Ивановића почиње од
5:20.

  

  

( САФФ , B92, НСПМ)

  

Видети још:

  

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

  

Александар Вучић: Сви ресурси полиције и БИА трагају за новинаром Стефаном
Цветковићем, рекао сам Стефановићу и Гашићу да ме извештавају на 15 минута;
Изнећу информације о убиству Ивановића, али не данас
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