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Организатори протеста "1 од 5 милиона" и грађани окупили су се испред зграде РТС,
због најављеног гостовања председника Александра Вучића у "Упитнику" с жељом да му
поставе нека питања. Иако су били пред свим улазима у зграду, председник је ушао,
како је рекао - на ишарана врата у Абердаревој. Емисија је почела у заказано време, а
организатори протеста тврде да Вучић није могао да уђе у зграду и да је емисија раније
снимљена. Забележени су и мањи инциденти - кошкање, а један ауто је прошао кроз
шпалир људи у цивилу у Абердаревој.

  

  

Демонстранти чекали Вучића испред РТС, али до сусрета није дошло

  

Демонстранти су почели да се окупљају око 19 сати. Дошло је до мањих инцидената у
пар наврата, када су две групе окупљених насрнуле једна на другу - било је добацивања
и гуркања у Таковској испред РТС, али их је полиција раздвојила. Једни су скандирали
против Драгана Ђиласа, други против Вучића. Атмосфера је била напета.
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У Абердаревој је био блокиран и саобраћај, који је пуштен око 20.30х, јавља репортер Н1.
Он наводи да је у том делу окупљено неколико десетина људи, јер се претпостављало
да ће ту проћи Вучић при доласку на РТС. На почетку Абердареве постављен је кордон
полиције, као и људи у цивилу који су заустављали све, и новинаре. Питали смо због
чега, нико нам није одговорио, кад нас је један од њих упитао са које смо телевизије и
кад смо одговорили да смо са Н1, децидно је рекао - не може, наводи наш репортер.

  
  

Zašto ovo radite?
  Zar i fotografe i snimatelje? #1od5miliona #StudentiNeĆute pic.twitter.com/ipQcLkoQUs

  — #1od5miliona (@STOPkrvavim) November 5, 2019    

Он каже да нису примећена возила у пратњи, већ само да су два, три црна возила
прошла и скренула у улицу поред новоизграђене Палилулске пијаце, након чега је улица
отворена за саобраћај. Део људи у цивилу који је заустављао људе у Абердаревој се
повукао око 21.45.

  

Једна од студенткиња "1 од 5 милиона" Теа Вукадин сматра да је председник прошао и
да није дошао да чује шта имају да га питају, а додаје да ће га чекати док се емисија не
заврши. "Код рушевина РТС налази се Валентина, чека председника да му постави
питање, а на доњем улазу у таковској је Никола, она исто чека председника да му
постави питање", додаје.

  

Било је приметно присуство полиције у униформи и у цивилу.

  

Аутомобил на силу прошао кроз шпалир људи у цивилу у Абердаревој

  

Један ауто алексиначких таблица је покушао да прође кроз шпалир људи у цивилу, који
није дозвољавао никоме да прође и уђе у Абердарову, јавља наш репортер. Аутомобил је
прошао, зауставио се на неколико метара, и људи у цивилу су га зауставили, извукли оне
у возилу, наређивали им да легну доле, да ставе руке на леђа. На питање новинара Н1
да ли су приведени, није било одговора.
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Приметно је присуство полиције у униформи и у цивилу. Грађани користе пиштаљке,
звижде, а са собом носе и транспаренте на којима пише "Да ли ћете сменити Небојшу
Стефановића зато што је слагао да је дипломирао", "Да ли ћете сменити Синишу Малог
јер је украо докторат" и "Преваранти враћајте новац пензионерима". Певају и "Ој,
Косово, Косово".

  

  

Председник Србије Александар Вучић рекао је да ће гостовати у емисији Упитник на
РТС и навео да није унапред снимио емисију.

  

"Прихватио сам позив и бићу на том месту. Нисам снимао унапред, нећу ићи на
Кошутњак, бићу у РТС-у. Желим да им поручим да ћу доћи баш када је најављено, нећу
много пре времена да долазим", рекао је Вучић за Пинк. Он је своје присталице позвао
да не долазе испред РТС-а у знак подршке, јер по његовој оцени активисти Један од пет
милона и Двери "само траже инцидент".

  

Удружење "1 од 5 милиона" раније је саопштило да желе да дочекају Вучића и да га
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питају "оно што они (РТС) неће". Рекли су да желе да га питају о стварима које су им
важне и да им је дужан одговоре на сва њихова питања. "Доста је скривања и
фолирања у намештеним интервјиума", навели су раније у саопштењу из удружења
"Један од пет милиона". Додали су да већ 11 месеци протестују и постављају питања
која не преноси РТС те да "новинари јавног сервиса не постављају питања која су од
јавног интереса, својим режимским гостима".

  

Обрадовић: Ако нису годину дана могли организатори "1 од 5 милиона" да гостују,
не може ни Вучић

  

Међу присутнима је и један од лидера СзС Бошко Обрадовић који је рекао да су ту јер не
желе "више да трпе понижење". "Ми смо они који вечерас бранимо и Устав и закон,
Александар Вучић је онај који седам година крши Устав и закон", рекао је и додао да има
дубоко поштовање према студентима "1 од 5 милиона" који су свему рекли доста.
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  "Ми смо овде да им пружимо подршку и да упутимо поруку и РТС и председнику Вучићуда ако за годину дана од када трају протести "1 од 5 милиона" ниједан организатор тогпротеста није могао да гостује ни у једној емисији РТС, не може ни Александар Вучић. Имислимо да је то порука храбрости коју Србија треба да чује. Доста нам је АлександраВучића, доста нам је његових гостовања свако вече на телевизијама са националномфреквенцијом, доста нам је вређања наше интелигенције, доста нам је понижавања,морамо да исправимо кичму, подигнемо глас, да покажемо зубе овом криминалном илоповском режиму. Због тога смо вечерас овде, не због насиља или не дај Боженекаквих атентата, ми смо овде да покажемо да тако више не може", рекао јеОбрадовић.  Једна група скандирала је и против лидера Двери.  Међу присутнима је такође и Никола Јовановић из Народне странке, али и Симо Спасићиз Удружења породица киднапованих и убијених са КиМ.  Између Таковске и Абардареве улице батинаши у цивилу блокирају прилаз грађанаРадио телевизији Србије.  Ситуација око РТС-а је напета.  На лицу места се налази и неколико људи, који са стране стоје, снимају и вређајуграђане у протесту и лидера Двери Бошка Обрадовића.  Све већи број демонстраната пристиже на протест.  Грађани и студенти предвођени Бошком Обрадовићем покушавају да приђу другом улазуРТС-а, на којем вечерас у емисији Упитник треба да гостује Александар Вучић.Окупљени скандирају "Издао си Косово", "Вучићу лопове".  Ситуација испред Радио телевизије Србије је напета, а очигледно је да је режим довеосвоје присталице и батинаше у намери да изазову инциденте и крвопролиће.   Док Вучићеве присталице узвикују „Ацо Србине, Бошко педеру и Ђиласе лопову“,демонстранти су запевали песму „Са Косова зора свиће“.  Приметно је присуство полиције у униформи и у цивилу. Грађани користе пиштаљке,звижде, а са собом носе и транспаренте на којима пише "Да ли ћете сменити НебојшуСтефановића зато што је слагао да је дипломирао", "Да ли ћете сменити Синишу Малогјер је украо докторат" и "Преваранти враћајте новац пензионерима". Певају и "Ој,Косово, Косово".  Испред улаза у Таковској налазе се присталице протеста "1 од 5 милиона", а како јављарепортерка Н1 од 7 сати се могла видети одвојена група људи ближе Таковској, међутимони нису хтели да се изјасне кога су дошли да подрже - протест или председника.    Поједини од њих одговорили су репортерки Н1 да су кренули у позориште, у шетњу, пада су застали да виде о чему се ради.    Уживо испред РТС-а https://t.co/PxXp97Rv8E  — ДВЕРИ (@SPDveri) November 5, 2019    Окупљених има и испред улаза у РТС у Абердаревој улици.  Присутни су припадници интервентне јединице полиције.  – Јел хоћете инциденте и сукобе. Јел подржавате издају Косова и Метохије од странеСрбије. Подржавате мафијаша – поручио је лидер Двери Бошко Обрадовић непознатимцивилима који су блокирали Абардареву улицу.  

  Удружење "1 од 5 милиона" раније је саопштило да желе да дочекају Вучића и да гапитају "оно што они (РТС) неће". Рекли су да желе да га питају о стварима које су имважне и да им је дужан одговоре на сва њихова питања. "Доста је скривања ифолирања у намештеним интервјиума", навели су раније у саопштењу из удружења"Један од пет милиона". Додали су да већ 11 месеци протестују и постављају питањакоја не преноси РТС те да "новинари јавног сервиса не постављају питања која су одјавног интереса, својим режимским гостима".  
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(Н1, Агенције)  
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