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Учесници 45. протеста "Један од пет милиона" поново су симболично офарбали врата
зграде Радио телевизије Србије у "пинк" боју, а у тој акцији придружили су им се
представници Савеза за Србију Драган Ђилас, Марко Бастаћ и Небојша Зеленовић.

  

  

Учесници протеста извели су вечерас мини перформанс "Империјални марш" испред
зграде Председништва Србије, а затим су наставили ка згради РТС-а у Таковској улици
како би завршили њену "реконструкцију" фарбањем у пинк боју. 

  

Један од организатора протеста који је био саслушаван због фарбања врата РТС-а
Срђан Марковић поручио је генералном директору јавног сервиса Драгану Бујошевићу
који је поднео кривичне пријаве против студената због те акције, да је у служби Српске
напредне странке Александра Вучића.

  

Марковић је рекао да је Бујошевић некада био узор многима, познат по реченици 'није
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српски ћутати', али да је сада у служби власти.

  

"Зашто си офарбао ту своју прошлост у пинк", упитао је Марковић директора РТС-а. Он
је додао да је РТС "лажна национална фреквенција" и навео да учесници протеста
настављају "реконструкцију" јавног сервиса започету раније фарбањем врата.

  

Представник студената из удружења Један од пет милиона Мома Ковачевић подсетио је
да су студенти који су учествовали у акцији фарбања РТС-а пинк бојом саслушавани у
полицији јер је против њих поднета кривична пријава.
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    RTS U PINK BOJI!    Cela zgrada rts-a je prefarbana u pink boju! pic.twitter.com/E6YPwvOnit  — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) October 12, 2019     OFARBAN GLAVNI ULAZ RTS-A U PINK BOJU,PROTEST U BEOGRADU 12.10.2019. !    Gradjani su ofarbali glavni ulaz rts-a u pink boju! #PočeloJe #1od5miliona #Bojkot pic.twitter.com/jW7TQ7ToKM  — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) October 12, 2019    "Према 'Српској напредној стварности' ми смо криминалци јер се боримо за наше правода знамо све", рекао је Ковачевић.  Он је додао да "СНС стварност" нема додирних тачака с реалношћу, и да је због такве"стварности" глумац Бранислав Трифуновић изложен медијском линчу јер је наводноцепао српску заставу.  Према његовим речима студенти су за власт издајници, док се представници властисастају по јахтама с представницима Приштине.  Ковачевић је рекао да "српска напредна стварност и реалност толико различити да немогу да се сретну".  "Зато бојкотујемо њихове лажи, њихову стварност и њихове изборе", рекао јеКовачевић.  Окупљени грађани кренули су у протестну шетњу ка згради РТС-а у Таковској улици.  Како је раније најављено, протест Један од пет милиона вечерас представља одговор накривичне пријаве поднете против студента који су током ранијег протеста фарбали у"пинк боју" улазна врата зграде РТС-а симболично поручујући шта мисле о њеномизвештавању.  

  "Империјални марш" испред зграде Председништва Србије  Учесници протестне шетње извели су мини перформанс у близини седишта председникаСрбије у Београду, а затим су наставили ка згради РТС-а у Таковској улици носећи начелу колоне велики транспарент с натписом 'Бојкот'.    Ispred predsednistva #1od5miliona #Bojkot pic.twitter.com/4GJvC9O4tX  — Maja Vukas (@M2aja) October 12, 2019    Један од организатора протеста Срђан Марковић рекао је да би у зградипредседништва требало да буде председник државе, али да уместо њега "ту обитавамрачна страна Србије".  Као илустрацију те мрачне стране једна од студенткиња извела је на виолини мелодијуиз филма "Рат звезда" под називом "Империјални марш".  Грађани окупљени у протесту Један од пет милиона затим су наставили протестнушетњу ка згради РТС-а.  Окупљање грађана на 45. протест „Један од пет милиона“ у Београду почело је вечерасоко 18 сати на Платоу испред Филозофског факултета.  
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  Окупљени носе транспаренте „Весићу студенти нису хулигани“, „Александар Вучић јенајхрабрији на свету – ничега се не стиди“, „РТС јавни сервис Вучића“ и „Бојкот“ и беџеве„Бојкот“ и „1од5 милиона“, као и налепнице „Готов је“. Са камиона који је прерходницапротеста као и сваке суботе чује се музика.  

    Krecemo polako pic.twitter.com/HUad5QaOAa  — Voja od 5 miliona (@vojaostojic1) October 12, 2019     PROTEST U BEOGRADU 12.10.2019. !    Gradjani krecu u protestnu setnju! #PočeloJe #1od5miliona #Bojkot pic.twitter.com/85KpsfQ3h2  — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) October 12, 2019    
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  Генерални директор Радио Телевизије Србије, Драган Бујошевић, поднео је кривичнепријаве против студената који су у току перформанса испред зграде РТС-а, фарбом наводеној бази, прекречили улазна врата у ПИНК боју.  

  45. протест #1од5милиона у Београду биће одржан у суботу, 12. 10. са почетком у 18часова, а грађани ће се окупити на Платоу испред Филозофског факултета.  Грађани су на протестима #1од5милиона упозоравали Бујошевића да почне слободно даизвештава или да да оставку.  Позивамо грађане да понесу нешто розе (ПИНК) боје лако би ове суботе показали даРТС баш та боја најбоље осликава.  
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  Протестна шетња ће се ове суботе кретати од Платоа низ Васину и Француску улицу,потом кроз Југ Богданову и Коларчеву, преко Теразија и улице Краља Милана и КнезаМилоша до Таковске улице где ће се протестна шетња завршити код зграде РТС-а.  (Агенције)  
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