
Београд: Полицајци легитимисали активисте покрета „1 од 5 милиона“, који су вечерас покушали су да уђу у РИК са питањем: „Ко је покрао референдум?“ Ухапшен копредседник Мартин Бежинаревић
недеља, 16 јануар 2022 23:00

Полицајци у цивилу легитимисали су активисте покрета "1 од 5 милиона" и око 23:30х
привели копредседника те организације Мартина Бежинаревића.

  

  

Он је приведен јер се није легитимисао личном картом, а легитимисање и привођење је
емитовано уживо на Фејсбуку.

  

Представници покрета „1 од 5 милиона“ раније вечерас покушали су да уђу у Републичку
изборну комисију с питањем „ко је покрао референдум“.

  

Полицајац у цивилу је показао своју значку и легитимисао десетак чланова тог покрета у
Улици краља Милана у Београду, недалеко од седишта РИК.

  

Копредседник покрета Мартин Бежинаревић рекао је на снимку уживо на Фејсбуку да
су се после покушаја да уђу у РИК упутили ка Дому Народне скупштине и да их је
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пресрела полиција, а један од полицајаца му је, како наводи, рекао да му је његово лице
познато и додао да тражи објашњење.

  

Бежинаревић је у уживо преносу на Фејсбуку, док је трајало легитимисање, рекао да му
је жао што нико из опозиције осим њих није вечерас дошао испред седишта Републичке
изборне комисије.

  

На видео снимку који су поставили на Твитеру види се како неколико чланова покрета,
укључујући и председника Мартина Бежинаревића, обезбеђење насилно избацује
напоље.

  

"Ово вечерас је апсолутна крађа грађана Србија и то ви знате врло добро", чује се на
снимку.

  

"Ево шта РИК ради и како брани лопова Вучића. А убрзо потом је пало и хапшење…
очекивано, не лопова", написали су испод видео снимка.

  
  

Evo šta RIK radi i kako brani lopova Vučića.
  
  A ubrzo potom je palo i hapšenje… očekivano, ne lopova. #referendum #kradja pic.twitter.c
om/JkHs007G3i

  — # 1od5miliona (@_1od5miliona) January 16, 2022    

Након тога је Бежинаревић приведен.

  

Полицајац у цивилу је показао своју значку и легитимисао десетак чланова тог покрета у
Улици краља Милана у Београду, недалеко од седишта РИК.

  

Испред седишта РИК-а одржан протест покрета „1 од 5 милиона“ због бројних
неправилности на бирачким местима
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https://twitter.com/hashtag/referendum?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/kradja?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/JkHs007G3i
https://t.co/JkHs007G3i
https://twitter.com/_1od5miliona/status/1482851986223640583?ref_src=twsrc%5Etfw


Београд: Полицајци легитимисали активисте покрета „1 од 5 милиона“, који су вечерас покушали су да уђу у РИК са питањем: „Ко је покрао референдум?“ Ухапшен копредседник Мартин Бежинаревић
недеља, 16 јануар 2022 23:00

  

Испред седишта Републичке изборне комисије окупило се двадесетак чланова и
активиста покрета Један од пет милиона. Они су ту како би, по речима копредседника
овог покрета Мартина Бежинаревића, указали на бројне неправилности на бирачким
местима током гласања о референдуму.

  

  

Реч је о местима попут Смедерева и Зајечара где нису усаглашени број листића и број
гласача и Мајданпека где су чланови изборне комисије напуштали бирачко место у току
изборног дана.

  

„На бирачком месту број 55, на Врачару, је члан изборне комисије фотографисао
документацију и телефонским разговорима некоме подносио извештај, за шта имамо
видео снимак, окачен на Твитеру нашег покрета“, наводи Бежинаревић.
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Evo i snimak obezglavljenih SNS-Ovaca.
  
  Em smo ih uhvatili u muljanju,
  em im crkla aplikacija za kontrolu birača pa ne znaju kome i šta javljaju pic.twitter.com/Bwwm
9xWLxS

  — # 1od5miliona (@_1od5miliona) January 16, 2022    

Испред РИК-а ће бити до првих прелиминарних резултата, а ако се повећа број
изборних неправилности позвале масовно људе да дођу испред РИК-а, како би
одбранили свако „Не“.

  

Сем протеста, због неправилности поднеће и приговоре.

  

Бежинаревић је навео да је у Мајданпеку по информацијама којима располаже победило
„Не“, као и на једном бирачком месту у Зајечару београдској Палилули – бирачком месту
4. Такође, Не је однело победу и на пет бирачких места на Врачару и једном на
Глоголњском риту. На тим бирачким местима су, сем Зајечара, били њихови контролори.

  

„Главни проблем је тај што ако се опозиција не уједини ово нас чека и на изборима 3.
априла. Ја ћу да подсетим да је један човека (Срђан Ного) данас на изборном месту
разбио гласачку кутију јер је бесан и јер неће да прихвати овакву ситуацију. То нас чека
3. априла, људи су бесни. Зато очекујем да, уколико опозиција коначно себе не дозове
памети, сваки грађанин поломи кутију за гласање“, рекао је Бежинаревић.

  

(Данас, Фонет, Нова.рс)
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