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Полиција мора да предузме најинтензивнију потрагу за несталим новинаром Стефаном
Цветковићем из Беле Цркве, захтевају Независно удружење новинара Србије (НУНС) и
Независно друштво новинара Војводине (НДНВ).

  

  

НУНС и НДНВ сматрају да нестанак Цветковића мора најозбиљније да забрине не само
полицију Беле Цркве већ и Министарство унутрашњих послова Србије, јер се новинар
протеклих година више пута жалио да му прете из политичко-криминогених кругова.

  

НУНС је навео списак претњи, које је новинар Стефан Цветковић пријављивао НУНС-у и
ОЕБС-у.

  

Изводи из базе НУНС-а:
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15.12.2016.

  

- Стефан Цветковић каже да је обавестио НУНС да је у раним јутарњим сатима када је
кренуо на пут на возилу видео написану поруку "мртав". Он сумња да претећа порука
може да има везе са његовим извештавањам о криминалном складиштењу и спаљивању
опасног отпада у Белој Цркви.

  

30.01.2016.

  

- Заменик председника општине Бела Црква Марјан Алексић упутио је претње и поломио
мобилни телефон новинару из тог места Стефану Цветковићу, навео је Цветковић.
Очевици су рекли да се инцидент догодио у ресторану Дунавски цвет у месту Стара
Паланка, двадесетак километара од Беле Цркве. Према њиховим наводима, Алексић је
пришао столу, за којим је Цветковић седео са колегама новинарима из Продукционе
групе "Мрежа" из Београда, и вербално му претио, а када је приметио да је Цветковић
укључио телефон да би снимио претње, Алексић му је полупао дисплеј на уређају.

  

децембар 2015.

  

- Стефан Цветковић је изјавио да су му непознати починиоци полупали аутомобил, и то
након што су га локални функционери означили као "легитимну мету", проглашавајући га
"страним плаћеником". Као драстичан случај таквих вербалних напада, Цветковић
наводи поступак помоћника председника општине Јована Даје, који је више пута током
последњих месец дана на локалном радију устврдио да је "Стефан Цветковић страни
плаћеник који се финасира средствима Сорош фондације са седиштем у Франкфурту".

  

13.08.2015.

  

- Цветковић је изјавио да је примио велики број претњи смрћу њему и његовој породици.
Прве анонимне 'пријатељске сугестије' да не би требало да 'чачка' злоупотребе у Фонду
за капиталне инвестиције Војводине. Касније почињу сталне претње путем интернета и
телефоном. Прете му клањем, убиством, ломљењем кичме, убиством детета, одсецањем

 2 / 4



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
четвртак, 14 јун 2018 20:36

језика, ломљењем прстију".

  

- Цветковић каже да је претње пријавио полицији 13. августа 2015. "Одмах после
немилог догађаја дао сам изјаву у полицији у Белој Цркви. Недуго потом дао сам, како ми
је речено, по налогу министра полиције, допуну изјаве. Том приликом ми је речено да је
оформљен тим који се бави тиме. После две недеље имао сам позив из кабинета
министра полиције, када ми је саопштено да је случај у делу телефонских претњи решен
и да ће се учинити све да се открије ко је то урадио, као и да се по томе се интензивно
поступа", изјавио је Цветковић. Он је додао да му је из "ПУ Панчево речено да има
стални повишени ниво надзора над породицом", и да га полиција "контактира на десетак
дана". "У полицији ми је речено да сам мета за претње био што сам на конференцији за
новинаре поставио питање у вези са радом Фонда за капиталне инвестиције Војводине
и да су телефон са кога су оне стигле користила лица која су била лишена слободе и
осумничена да су оштетила Фонд", прецизирао је он. Цветковић је још навео да га је што
се тиче претњи путем интернета, "тужилаштво за високотехнолошки криминал
обавестило да се ради на томе", те да је "сужено поље ко би то могао да учини". Он је
још казао да је "пријатно изненађен реакцијом полиције у вези са овим случајем".

  

- Цветковић је за агенцију Бета рекао да су претње почеле након што је премијеру
Александру Вучићу на конференцији за новинаре у Влади Србије 7. августа 2015.,
поставио питање о истрагама у вези са злоупотребама у Фонду за капиталне
инвестиције Војводине.

  

15.05.2018.

  

- Цветковић је рекао да је један мушкарац вређао и претио му да "не пише о стварима о
којима не треба да пише". "Претио ми је смрћу, полио ме пићем, пљунуо ме. Јутрос су се
претње телефонским путем наставиле. Пријавио сам га полицији, а када сам излазио из
полиције, он ме је сачекао испред зграде и поново ме напао, након чега га је полиција
привела", казао је Цветковић. Он је додао да сумња да му је тај мушкарац претио јер је
писао о лабораторијама за узгајање сканка у близини Беле Цркве.

  

Срђан Златановић је осуђен на казну затвора од 6 месеци која се неће извршити ако
окривљени у року од 2 године не изврши ново кривично дело.
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Према ОЕБС-у:

  

04. мај 2008.

  

На манифестацији "Гулашијада" у селу Дупљаја (покрај Беле Цркве), власника и главног
уредника независне РТВ ТНТ из Беле Цркве, Стефана Цветковића, напало је
двадесетак људи, навео је новинар. Цветковић је покушао да сними ту групу како
провоцира и псује лидера Лиге Социјалдемократа Војводине, Ненада Чанка. Пошто су
видели да их снима, појединци из те групе су кренули ка Цветковићу, погодили флашом
телевизијску камеру и неколико пута га ударили. Убрзо је стигла полиција, а Цветковић
тврди да су јој нападачи рекли да су присталице Српске радикалне странке.

  

19. јул 2008.

  

Према његовим речима, бивши полицајац Марко Петровић најпре је претио Стефану
Цветковићу, главном уредника РТВ ТНТ из Беле Цркве, а потом га и претукао. Инцидент
се догодио у једном ресторану у Белој Цркви, где је Цветковић вечерао са својом
девојком, и где му је Павловић пришао и ударио га песницом у главу. Разлог напада је
снимак који је емитовала најпре РТВ ТНТ, а онда и Б92, и на којем се види како Павловић
– који је у то време полицајац – конзумира наркотике. После емитовања тог снимка,
Павловић је суспендован са радног места.

  

( НУНС - Н1 )

  

 4 / 4

http://rs.n1info.com/a396347/Vesti/Spisak-svih-pretnji-koje-je-Cvetkovic-prijavio-NUNS-u.html

