
Пети дан протеста: Oкупљања грађана у Београду, Новом Саду, Нишу Чачку, Зрењанину и Крушевцу; Нови Сад: Грађани накратко блокирали Варадински мост и полицијску станицу, скандирали: „Ухапси ме данас Небојша!“
недеља, 12 јул 2020 00:15

У Београду се окупило око пет хиљада грађана, преноси Н1, на петој вечери протеста, а
нешто иза 22 сата полако су почели да се разилазе. Протест у Новом Саду је завршен
после протестне шетње током које су на кратко блокиране полицијска станица "Стари
град" и Варадински мост. Протест завршен у Нишу, где је пред грађане изашао кордон
полиције, ком су демонстранти оставили цвеће и заставу. Протести и у Чачку и
Зрењанину.

  

  

23.46 – Окупљени демонстранти почели су са провокацијама полиције. Ка њима бацају
лименке и флаше. Покривени капуљачама, неколико њих је позвало остале људе да
пођу за њима. Полиција их је растерала.
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  22.53 - Протест у Београду се расуо, свега неколико десетина људи још увек се налазииспред Скупштине Србије. Припадници полиције скинули су заштитне шлемове.  23.51 - Полиција у цивилу изјурила је из Скупштине Србије и почела да јуридемонстранте по парку. Полиција приводи демонстранте и одводи их зграду скупштине.Међу њима и девојка која је пришла да их фотографише телефоном.  23.41 - Након што је пуштен да се брани са слободне, самостални посланик и некадашњифункционер Двери Срђан Ного стигао је испред скупштине где је дочекан аплаузомокупљених.  23.12 - Бивши члан Двери Срђан Ного, који је данас саслушан у тужилаштву због сумњеда је вршио насиље и учествовао у нередима који су се догодили током протеста испредНародне скупштине Србије, пуштен је на слободу. Да подсетимо, Виши суд у Београдуодбацио је данас као неистините наводе медија по којима је посланику и бившем члануДвери Срђану Ногу одређен притвор.  
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  23:00 – Небојша Стефановић: Протест миран, без покушаја напада на полицију,било око 1.100 људи  Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић рекао је да се протест грађана уБеограду одвија у миру и да није било покушаја напада на полицију.  Он је за ТВ Прва рекао да се испред Дома скупштине Србије окупило око 1.100 људи.  22:53 - Већина демонстраната се разилази, једна група и даље испред Скупштине  Репортер Н1 јавља да једна група, десно оријентисаних демонстраната, који су подвођством посланика Срђана Нога протестовали и пре уторка, и даље протестује испредСкупштине.  Атмосфера је мирна, нема ни бакљи, осим за време говора монаха Антонија, нема ниполиције на степеништу Скупштине, наводи.  Постојала је идеја на друштвеним мрежама да се крене ка Бранковом мосту, даблокирају саобраћајнице, али група грађански оријентисаних грађана није на топристала, и након три сата протеста, почели су да се разилазе, јавља наш репортер.  22.45 - Протести су завршени на миран и достојанствен начин, пошто вечерас није виђенниједан инцидент испред Скупштине Србије.  22:38 - Новаковић: Борбена мањина треба да остане на улицама  Борислав Новаковић из Народне странке, бивши градоначелник Новог Сада, рекао је заН1 да борбена мањина која је присутна на протестима треба да остане на улицама и даупути поруку властима, као и грађанима који су се успавали.  Како је рекао, дух протеста се мора одржати.  
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  22:32 - Завршен протест у Нишу, за полицију цвеће и застава  Протест у Нишу управо завршен а полицији остављено цвеће и застава испред кордона.  

  Грађани Ниша су се четврти дан заредом окупили на протесту који се одржавају широмСрбије, а због незадовољства режимом и начином на који се власт бори са пандемијомкоронавируса.  Велики број Нишлија окупио се испред Скупштине, одакле су кренули у шетње градскимулицама, поред аутобуске станице, Дуванске индустрије, а онда су кренули дужБулевара, где је , како извештавају новинари Јужних вести, искључена расвета.  
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  Потом су код надвожњака наишли на јаке полицијске снаге, које им нису дозволиледа прођу даље. Демонстранти су онда сели испред њих и скандирали “Спуститештитове. Исти смо народ. Хапсите Вучића”.  Демонстранти су се преко мегафона обратили полицији:  “Претходних неколико дана гледали смо како ваше колеге како туку људе који мирноседе, гурају и шутирају децу са бицикла. Ми знамо да сада нећете спустити штитове.Надамо се да ћете у једном тренутку стати уз ваш народ и схватити против ког зла себоримо. Ви сте наша полиција, ми смо ваш народ. Свима нам је Вучић ковид” поручујуокупљени полицији.    Они су потом казали да нису ту само због насиља, већ да имају стотину разлога –покрадене изборе, РТБ Бор, Јовањицу, Крушик. Позвали су полицајце да стану уз својнарод јер се сви, како су рекли, боре против истог непријатеља.  “Овде нас има 90% студената, спустите штитове, ви сте наша полиција,” поручили су.   После серије захваљивања, окупљени су рекли да је протест за вечерас завршен изаказали ново окупљање за сутра од 19 сати.  22:17 - Бакље током говора Антонија Давидовића  Репортер Н1 јавља да је у току говора рашчињеног попа Антонија Давидовића, који трајеоко пола сата већ, група људи у његовој близини је запалила неколико бакљи. Чуло секлицање Косову и Метохији, и погрдни повици властима.  Чини се да је мање људе, али је и даље ту неколико хиљада, навео је.    22:09 - Део демонстраната одлази с платоа испред Скупштине  Како јавља репортер Н1, део демонстраната одлази са платоа испред скупштине - илика Тргу Николе Пашића или одлази својим кућама.  22.04 – На степеништу испред дома Народне скупштине примећене су запаљене свеће, акако сазнајемо оне су намењене данас преминулом Љубисаву Ђокућу, симболупетооктобарских промена познатијем под надимком  Џо багериста.  
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  21.59 – “Добро размислите кога браните – народ или диктатора”. Овим речима суНишлије поздравиле полицајце из кордона.    "Dobro razmislite koga branite - narod ili diktatora, pa se vidimo možda u nekim boljim isrećnijim vremenima u ovoj jadnoj i napaćenoj Srbiji" - tim rečima demonstranti su pozdravilipolicajce.    Time je večerašnji #protest  završen.    Za sutra je zakazan novi. #Niš #protesti2020 pic.twitter.com/F1L1Eocvn8  — Južne vesti (@juznevesti) July 11, 2020    21.53 – Окупљеном народу испред улаза у Скупштину Србије обратио се свештеникАнтоније Давидовић који је позвао на мир, рекавши да су људи устали против коронадиктатуре.  21.41 – Преко мегафона се нишки демонстранти обраћају жандармима који и даље стојемирно. Поручили су им да се надају да ће спустити штитове, јер су исти народ ипоручили им да стану уз њих.    Preko megafona se demonstranti obraćaju žandarmima koji i dalje stoje mirno.     Poručili su im da se nadaju da će spustiti štitove, jer su isti narod i poručili im da stanu uz njih.    Pratite uživo ovde: https://t.co/s0SQdUnrax #Niš #protest2020 pic.twitter.com/vSy2T5W66R  — Južne vesti (@juznevesti) July 11, 2020    21.36 – Међу грађанима који су вечерас дошли испред Скупштине Србије нашао се изаменик председника Странке слободе и правде Борко Стефановић.  21.32 – Нишки демонстранти су се приближили кордону полиције, певајући химну укретању прем њима. Узвикују им “Скините штитове” и “Исти смо народ”. Већина је села ублизини кордона.  21.26 – У Београду се окупило око 5.000 грађана, а протест протиче углавном мирно.Они гласнији узвикују: “Вучићу лопове, Вучићу лихваре”.  21.21 - Хуманитарни протест у Чачку, скупљали помоћ за болницу  – Неколико десетина житеља Чачка окупило се вечерас испред зграде локалнесамоуправе у протесту против диктатуре актуелног режима. За разлику од претходнихдана, били су веома тихи и нису носили транспаренте, али су донели кутију заприкупљање помоћи чачанској болници која је од данас постала, већим делом, ковидустанова.  
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  21.17 – Кордон полиције чека окупљене Нишлије код надвожњака ка ауто-путу.  21.13 – Окупљеним Нишлијама је речено да не нападају полицију, а демонстранти очекујуи припаднике Жандармерије. Очекује се да ће стати код кружног тока у близинискретања ка Аеродрому.  21:18 - На протесту и Саша Радуловић  Протесту испред Народне скупштине присуствује и председник покрета Доста је било,Саша Радуловић, који је рекао да се одатле неће померити на другу локацију, коју некиучесници протеста спомињу као место протеста.  "Последња ствар коју траба да радимо је да се делимо. Ово може да успе само ако свибудемо на једном месту, ако се сви будемо обраћали својим истомишљеницима протестће сигурно пропасти", казао је Радуловић за Н1.  Према његовим речима, нови захтев протеста требало би да буде да се оборе"фалсификовани избори".  21.13 – Окупљеним Нишлијама је речено да не нападјау полицију, а демонстранти очекујуи припаднике Жандармерије. Очекује се да ће стати код кружног тока у близинискретања ка Аеродрому.  21:07 – Борко Стефановић: Ово је пети протест, сваки се разликовао у нечему  "Ово је пети протест, сваки се разликовао у нечему", рекао је за Н1 потпредседникСтранке слободе и правде Борко Стефановић и додао да је то израз антисистемскогбунта грађана Србије. Он додаје да су учесници протеста против власти, а да је напротесту присутно 10.000 разлога.  Добро је да се Србија буни и да млада Србија, свако из свог угла, види зашто је Србија укатастрофалном стању, истакао је Стефановић.  Он је додао да је сада најважније тражити одговорност за људе који су батинали, да сепусте људе који су ухапшени, да се формира нови Кризни штаб и да се формир анекаврста прелазне владе националног спаса.  
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  21:02 - На протесту у Београду се према неким незваничним информацијама очекујеодлазак дела демонстраната на Бранков мост, како би тамо покушали да блокирајусаобраћај.  На протесту су се поново окупиле различите групе грађана, од група младих, породица,како јављају репортери Н1, до оних који који се противе политици председника у вези саКосовом, верника који протестују због потапања ваљевске Грачанице, антиваксера, доразних других група са разлицитим уверењима.  Виделе су групе мушкараца које долазе на протест, од срдњошколског узраста, досредњег доба, али деловало је да су дошли организовано, јавила је репортерка Н1.  21.00 – Булеваром 12. фебруар у Нишу грми “Вучићу лопове”.    20.59 – Нишлије протестују шетњом по неосветљеном Булевару 12. фебруар.  20.57 – Протест у Новом Саду је завршен на Тргу слободе. За сутра није најављена новашетња, већ да ко може оде у Београд на протест.  20:52 - Зрењанинци блокирали саобраћај, траже воду за пиће  Зрењанинци окупљени у центру града и вечерас су кренули у протестну шетњу улицамаграда.    Samo u Vojvodini demonstranti stanu na crveno svetlo. Pristojan i normalan svet. Taki smo miZrenjaninci. #protesti2020 #zrenjanin #ĆALEOVOJEZATEBE pic.twitter.com/f4kPd2tGRS  — Shmeergla (@shmeergla) July 11, 2020    Они су потом блокирали саобраћај на зрењанинској "магистрали" и надвожњаку, иотишли до најгушће насељеног дела града Багљаш узвикујући "хоћемо воду".  20.49 – Неколико истетовираних крупних момака одузело је вечерас новинару НИН-аВуку Цвијићу телефон док их је фотографисао и избрисало му фотографије које јенаправио у простору Безистана, на Тргу Николе Пашића.  20.45 – Испред Скупштине Србије у Београду све је више људи, скандирају “Оставке,оставке”, “Ухапсите Вучића” и “Вучићу, одлази”.  20.39 – Грађани стижу до главне аутобуске станице у Нишу, где су стали накратко. Чулосе: “Вучићу, лечи се.” Возила стоје и чекају да окупљени наставе шетњу.  20.34 – После кратке блокаде Варадинског моста, Новосађани кренули у шетњу главнимградским улицама.  20.25 – На протесту у Нишу грађани су од Скупштине Града кренули ка Уреду, а засад сечују пиштаљке, пева се “Марш на Дрину” и скандира “Ниш, Ниш, буди се”.    Građani na protestu u Nišu kreću se ka Bulevaru 12. februar i trenutno se čuje:    "Niš, Niš, budi se" #Niš #protest2020 pic.twitter.com/YtTRqXUtmg  — Južne vesti (@juznevesti) July 11, 2020    20.19 – Новосађани блокирали Варадински мост. Има више стотина, претежно младих,који су се за сада одлучили за блокаду моста.  20.18 – Окупљени грађани на протесту у Нишу кренули ка Булевару 12. фебруар, јављајурепортери Јужних вести.  20.09 – Демонстрантима се у шетњи кроз Радничку улицу придружило још Новосађана,а многи градјани им дају подрску са балкона и тераса. Шетачи их позивају “Излазитенапоље”, што многи и чине. Као и синоћ, чини се да ни на вечерашњим протестима немаприпадника десничарских организација и хулигана који су у среду демолирали прозорена Градској кући. Захтеви од ове вечери су исти као претходних, да се поднесу оставке,како у Влади, Кризном штабу, тако и на локалу. Колона се креће ка центру града.  
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Пети дан протеста: Oкупљања грађана у Београду, Новом Саду, Нишу Чачку, Зрењанину и Крушевцу; Нови Сад: Грађани накратко блокирали Варадински мост и полицијску станицу, скандирали: „Ухапси ме данас Небојша!“
недеља, 12 јул 2020 00:15

  20.07 – У Чачку око 30-ак окупљених испред зграде градске управе  
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  20.04 – У 19 сати у Крушевцу окупило се око 50-ак демонстраната који су у знакпротеста због ситуације у земљи прошетали улицама града.   20.01 – Нишлије се окупљају испред Скупштине, углавном млађи, а са разгласа се чујупесме Београдског синдиката, Партибрејскерса, али и песма “Пада Влада”. Окупљениполако излазе на улицу и почињу скандирања и дување у пиштаљке. На некима одтранспарената пише: “Вучићу, ти си ковид”, “Сада није време да стојиш са стране”, “Weneed a change”, “Поштујте Устав”, “Коме закон лежи у топузу трагови му смрденечовјештвом”.  
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  19.44 – Око 3.000 Новосађана, предвођени активистима “Без крова нико”, у протестној сушетњи са Трга слободе стигли до Полицијске станице Детелинара, где се налазиНикола Бурмаз, који је претукао 15-огидишњег младића на бициклу прве вечерипротеста. Демонстранти су позвани да не гађају полицију камењем и протест за садапротиче без инцидената.  19.36 – Кренуло је окупљање и грађана Крагујевца на главном градском тргу.  
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  19.32 – Четврто протестно окупљање Нишлија почело је код Скупштине у НиколеПашића. Репортери Јужних вести јављају да се окупљају углавном млади.  19.31 – Грађани Новог Сада желе да блокирају полицијску станицу, скандирају:„Ухапси ме данас Небојша!“  Око 19 сати грађани су почели протестну шетњу улицама Новог Сада, а намера им је даблокирају полицијску станицу у Радничкој улици. Демонстранти скандирају „Ухапси меданас Небојша!“    Ispred policijske stanice u Radničkoj #NoviSad #protest pic.twitter.com/dq7ub9VtxV  — Dragana Prica (@novosadskaprica) July 11, 2020    Претходно се на Тргу слободе окупило око 500 грађана, где су се и обратили неки одучесника.  19.31 – Око 18 часова грађани Новог Сада окупили су на Тргу слободе, пето вече пореду, како би још једном исказали незадовољство актуелним режимом у Србији икренули у шетњу ка Варадинском мосту. Окупљање је почело мирно и без инцидената.   19:28 - Окупљање је почело и у Новом Саду, на Тргу слободе.      I tako... pic.twitter.com/BgphiwtkVZ  — МУРАЛ ЛЕВОМ РУКОМ (@IvanGunjic) July 11, 2020    19:27 - Први демонстранти стижу на Трг Николе Пашића испред Дома Народнескупштине, многи носе иконе.  19.05 – У Пионирском парку полако се окупљају људи у групицама, саобраћај код ТргаНиколе Пашића у правцу ка Теразијама је обустављен.  19.01 – Испред скупштине се овог тренутка окупља неколико људи са верскимобележјима и барјацима, док се са озвучења чују патриотске песме.  
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  18.49 – Репортери Нова.рс на терену сазнају да је у приправности неколико стотинаполицајаца, у опреми и у цивилу, као и припадника Жандармерије.  (Агенције)  
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