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Новинар Стефан Цветковић из Беле Цркве нестао ноћас. Пронађен аутомобил,
отворених врата и упаљених светала, који он користи , а у власништву је његовог оца.

  

Очевици су испричали агенцији Бета да је поред возила пронађен Цветковићев ручни
сат са покиданом наруквицом.

    

  

Н1: Потрага за Стефаном Цветковићем наставља се рано ујутро

  

Рониоци који су данас претраживали белоцркванска језера и оближње водотокове за
вечерас су завршили потрагу за Стефаном Цветковићем, потврђено је за Н1 у МУП-у.
Потрага се наставља сутра. Нестанак Цветковића пријављен је ноћас, када је примећено
да се у Београдској улици налази паркиран ауто на коме су отворена возачева врата и
упаљена светла.

  

Припадници Жандармерије започели су данас око 15 сати претрагу копненог терена око
белоцркванских језера. Како сазнајемо, специјализоване ронилачке јединице
претраживале су и унутрашњост језера и оближњих водотокова.

  

У Београдској улици у Белој Цркви, на месту где је Цветковић нестао, још се налази
паркиран "фолксваген поло", који је новинар користио.

 1 / 10



Нестао новинар Стефан Цветковић који је последњих месеци истраживао случај убиства Оливера Ивановића
четвртак, 14 јун 2018 21:10

  

МУП је јутрос саопштио да је полицијској станици Бела Црква ноћас пријављено да се у
Београдској улици у Белој Цркви налази паркирано путничко возило марке "поло" на
коме су отворена возачева врата и упаљена светла.

  

"Полицијски службеници су одмах изашли на лице места, након чега је утврђено да је
реч о возилу које користи новинар Стефан Цветковића, а које је власништво његовог
оца. О овом догађају одмах је обавештено надлежно тужилаштво, а полиција је истог
тренутка расписала потрагу са Стефаном Цветковиће и за њим се интензивно трага",
стоји у саопштењу МУП-а.

  

Агенција Бета је покушала да ступи у контакт са Цветковићем, али су му сви познати
мобилни телефони били искључени.

  

Цветковић је у жижу јавности протеклих година дошао неколико пута, када је у више
наврата изјавио да му је прећено. Како су пренели медији 2013. је изјавио да су њега и
његовог сина пресрели непознати мушкарци, који су витлали оружјем и запретили му да
ће се његовом сину нешто догодити укоилико не заћути. Према његовим тадашњим
речима, он претпоставља да је претња стигла због тога што је истраживао случај
незаконите набавке лекова.

  

Претње су се поновиле и 2015. када је Цветковић писао о злоупотребама у Фонду за
капиталне инвестиције Војводине.

  

2017. се сукобио са локалним челницима СНС који су га тужили за изношење лажи и
неистина, па га је по тој тужби суд и осудио. Међутим, месец дана касније, други суд је
ту пресуду поништио, а Цветковић је рекао да ће, ако се тврдње СНС докажу, тужити
сам себе

  

У марту прошле године Цветковић је неправоснажно осуђен на две године и три месеца
затвора по три приватне кривичне пријаве које су против њега због увреде и
неовлашћеног приказивања туђег списа, портрета и снимка подносили функционери
Српске напредне странке – координатор СНС-а за јужни Банат Бранко Маловић,
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председник општине Алибунар Предраг Белић и функционер панчевачког одбора
напредњака Дејан Симеуновић.

  

Виши суд у Панчеву је априла исте године све три пресуде поништио и вратио их на
поновно поступање.

  

Према бази напада на новинаре Независног удружења новинара Србије од 2008.
године је евидентирано осам напада на Стефана Цветковића – два физичка
напада, четири вербалне претње, један притисак и један напад на имовину.

  

Последњи пут у јавности се помињао када је 19. маја ове године испричао медијима да је
био шест сати задржан на административном прелазу Јариње и навео да је након тога
од косовске полиције добио документ којим се потврђује да је по налогу специјалног
тужиоца који води истрагу о убиству косовског политичара Оливера Ивановића,
задржан у полицијској станици у близини прелаза због испитивања.

  

Цветковић је тада испричао да је на Косово ишао новинарским послом, јер, како је рекао,
ради на истраживању убиства Оливера Ивановића. "Нису имали други начин да додју до
мене, пошто су приметили да сам дошао у контакт са неким људима који су им
интересантни за истрагу", рекао је Цветковић Бети након што је пуштен.

  

Он је у фебруару месецу у Београду одржао конференцију за новинаре под називом
"Колико кошта ликвидација на северу Косова", када је показао и фотографије особа које
су наводно биле умешане у ликвидацију Оливера Ивановића и изнео тврдње да је тај
атентат плаћен 40.000 евра.

  

Полиција трага за новинаром Стефаном Цветковићем

  

Министарство унутрашњих послова Србије саопштило је да је расписана потрага за
новинаром из Беле Цркве Стефаном Цветковићем, након што је пронађенo његово
напуштено возило. У потрагу укључени Жандармерија, рониоци, више водича службених
паса, као и два хеликоптера МУП-а.
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МУП је, одмах по сазнању да је нестао новинар Стефан Цветковић, укључио више
различитих организационих јединица у потрагу и претрагу ширег терена, где је
пронађено возило које је он користио.

  

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, наводи се у саопштењу МУП-а.

      Your browser does not support the video tag.   

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.

  

Полицијској станици Бела Црква ноћас је пријављено да се у Београдској улици у Белој
Цркви налази паркирано путничко возило марке "поло" на коме су отворена возачева
врата и упаљена светла, саопштио је раније данас МУП.

  

У саопштењу се наводи да су полицијски службеници одмах изашли на лице места, након
чега ја утврђено да је реч о возилу које користи новинар Стефан Цветковић, а које је
власништво његовог оца.

  

О овом догађају одмах је обавештено надлежно тужилаштво, а полиција је истог
тренутка расписала потрагу за Стефаном Цветковићем.

  

Информацију о нестанку новинара Цветковића јутрос је на свом Твитер налогу објавио
председник ЛСВ-а Ненад Чанак Београдски медији (Б92) наводе да је Цветковић, између
осталог, истраживао случај убиства Оливера Ивановића.
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Удружење новинара Србије, Независно удружење новинара Србије и Независно
друштво новинара Војводине траже од полиције да што пре пронађе несталог новинара.

  

Н1: Жандармерија у Белој Цркви, новинара траже и хеликоптерима

  

Како јавља репортер Н1, припадници Жандармерије у Белу Цркву су стигли око 15
часова, након чега ће, како се незванично сазнаје, специјализоване јединице започети
претрагу оближњих језера.

  

Припадници Жандармерије започели су претрагу копненог терена око белоцркванских
језера. Како сазнајемо, још се чека на долазак специјализованих ронилачких јединица,
које ће претраживати и унутрашњост језера и оближњих водотокова.

  

У Београдској улици у Белој Цркви, на месту где је Цветковић нестао, још се налази
паркиран "фолксваген поло", који је новинар користио.

  

Изнад тог места надлећу полицијски хеликоптери, улица је затворена, а на терену се од
јутрос налазе припадници криминалистичке полиције, који заједно са службеним псима
претражију оближњи терен.

  

Родитељи Стефана Цветковића кажу да су синоћ с њим седели и причали, као и да је он
рекао да иде до града. Кажу и да им није причао да му је неко претио, као и да је
планирао да путује негде.

  

КРИК: Нико од полицајаца "није овлашћен" да даје информације о истрази

  

Из МУП-а за новинаре КРИК-а који су на терену у Белој Цркви кажу да не знају тачан
број ангажованих полицајаца, али наводе да су у потрагу укључене разне јединице –
криминалистичка полиција и хеликоптерска јединица, водичи паса, Жандармерија и
рониоци који су недавно кренули са претрагом белоцркванских језера и других
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водотокова.

  

Нико од полицајаца на терену, како су рекли за КРИК, није овлашћен да даје било какве
информације о потрази.

      Your browser does not support the video tag.   

Део Београдске улице у Белој Цркви где је пронађен аутомобил Стефана Цветковића до
малопре је био затворен за грађане јер  је вршена форензичка истрага.

  

Неки од житеља овог места са којима су новинари КРИК-а разговарали кажу да нису
узнемирени данашњим догађајима у Белој Цркви, а сведоче да је полиција на њиховим
улицама од раних јутарњих сати.

  

Неколико мештана каже да је Цветковић био једини новинар у месту, као и да су се
информисали са његове фејсбук странице „Белоцркванске новости".

  

МУП демантовао да су поред аутомобила пронађени крв и кутија

  

МУП је вечерас демантовао информације које су се појавиле у појединим медијима да је
поред аутомобила несталог новинара пронађена крв и кутија.

  

Припадници МУП-а настављају интензивну потрагу и раде на расветљавању свих
околности случаја у који је укључено више различитих организационих јединица МУП-а.

  

МУП је подсетио да је у Белу Цркву 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
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ангажована су и два хеликоптера МУП-а, пише у саопштењу.

  

ОЕБС забринут због нестанка новинара у Белој Цркви

  

Представник ОЕБС-а за слободу медија Харлем Дезир изразио је забринутост због
синоћног нестанка новинара из Беле Цркве, Стефана Цветковића.

  

ОЕБС у саопштењу наводи да је, "по полицији која је већ започела истрагу, Цветковићев
аутомобил нађен у Белој Цркви са отвореним вратима и укљученим светлима", као и да
"новинари који су покушали да га контактирају пријављују да су сви његови мобилни
телефони искључени".

  

"Ја сам дубоко забринут због нестанка Цветковића и позивам српске власти да учине
све како би га нашле", рекао је Дезир, "поздрављајући то што је полиција распоредила
значајне ресурсе и што председник (Србије Александар) Вучић пажљиво прати тај
случај".

  

Цветковић је, пише у саопштењу ОЕБС, "у последње време наводно радио на причи
повезаној с убиством политичара Оливера Ивановића на Косову јануара ове године".

  

Цветковић је већ био мета претњи, а уз то је, наводи ОЕБС, "марта прошле године
осуђен у Основном суду у Вршцу на две године и три месеца затвора и новчану казну од
2.150.000. динара по тужби три локална политичара", али је ту пресуду поништио
Врховни суд.

  

Дезир је нагласио да су забринутост због нестанка Цветковића изразила многа
новинарска удружења и фондације, укључујући УНС, НУНС, НДНВ, ЛП, АМ, АНЕМ, АОМ
и Фондацију Славко Ћурувија.

  

 Функционер општине Бела Црква, Јован Даја, случај нестанка новинара Стефана
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Цветковића назвао „криминалним убиством“

  

Председник Независног друштва новинара Војводине (НДНВ) Недим Сејдиновић рекао
је данас да има информације да је помоћник председника општине Бела Црква, у којој је
нестао новинар Стефан Цветковић, Јован Даја одбио да одложи седницу Скупштине
општине због тог догађаја и да је случај назвао "криминалним убиством".

  

  

Он је рекао да је имао увид у снимак на којем је Даја одбио захтев опозиције да се
седница Скупштине одложи због нестанка новинара и рекао да многа криминална
убиства нису ни раније разрешена и да не види зашто би се одлагала седница.

  

Сејдиновић је рекао да је језиво да новинара назива криминалцем и да га проглашава
убијеним.
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"Ми ћемо о томе обавестити полицију и тужилаштво о томе шта је рекао", рекао је
Сејдиновић агенцији Бета пре одласка у тужилаштво.

  

Он је додао да је "застрашујуће" како се локална власт опходи према случају.

  

  

Сејдиновић је раније у Белој Цркви разговарао са полицијом која га је упознала са
мерама које је предузела и рекао да делује као да су томе приступили веома озбиљно.

  

Он и представници медијских удружења посетили су Цветковићеву породицу и изразили
солидарност и обећали да ће учинити све што је у њиховој моћи да помогну у истрази.
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Нестао новинар Стефан Цветковић који је последњих месеци истраживао случај убиства Оливера Ивановића
четвртак, 14 јун 2018 21:10

Цветковић је нестао у ноћи између 13. и 14. јуна. Његов аутомобил био је још упаљен
када је пронађен. Сви Цветковићеви телефони су искључени.

  

Цветковић је радио на случају убиства лидера Грађанске иницијативе СДП Оливера
Ивановића, које се догодило у јануару у Косовској Митровици. Он је и раније због свог
рада имао проблема са локалним властима.

  

Видети још:

  

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/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
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

