
Београд: Око хиљаду грађана у протестној шетњи и испред Председништва Србије, припаднице специјалне јединице „Кобре“ обезбеђују зграду; Срђан Марковић: Са Вучићем нема преговора, ни округлих столова
субота, 17 август 2019 19:19

Око хиљаду грађана на 37. протесту "Један од пет милиона" у Београду. Иако није било
планом предвиђено да протестна шетња прође поред Председништва Србије, колона
грађана је мимо најављене руте туда ипак прошетала. Око зграде Председништва
учесници протеста раширили су, по земљи, паное на којима су исписање 42 препоруке за
слободне и фер изборе. Код председништва су упаљене и бакље, а грађани су
узвикивали "Вучићу лопове" и "Ухапсите Вучића", "Чувајте се Јутке"... Протест је без
инцидената завршен испред зграде РТС.

  

  

Протест „1 од 5“ милиона почео је нешто после 19 сати, на Теразијама. На почетку
протеста грађанима су се обратили Срђан Марковић, један од организатора протеста
који је прошле суботе пребијен од стране обезбеђења председника Србије и Бранислав
Лечић. Након говора, протестна колона се упутила ка згради РТС.
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  Окупљени носе транспаренте „АВ кријеш се иза жена. Изађи на дијалог“, „Пљачкапензионера није реформа“, „Стоп лажима, буди нормалан“, „Отровне кобре гамижу“,„Курјачићеве кобре бију“, „Преваранти враћајте отете паре пензионерима“ ифотографије обезбеђења испред председбиштва на којима је писало „Ови су туклиљуде“.  
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    Organizatori protesta "1 od 5 miliona" su na demonstracijama u subotu "ogradili" PredsedništvoSrbije transparentima na kojima su ispisana 42 zahteva koje se sastavio stručni tim protesta. #beograd#1od5miliona#srbija#vucicpic.twitter.com/h9Smj1UGP9  — RadioSlobodnaEvropa (@RSE_Balkan) August 17, 2019     PRIPADNICI POLICIJSKE BRIGADE SA OPREMOM ZA RAZBIJANJE DEMONSTRACIJANAPUSTAJU ZGRADU RTS-A!    Protest u Beogradu je za danas zavrsen! pic.twitter.com/tkpd54orey  — Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) August 17, 2019    Међу окупљенима су и председник Странке слободе и правде Драган Ђилас,представник Двери Југослав Кипријановић, председник општине Стари град МаркоБастаћ и председник Нове странке Зоран Живковић.  
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    PROTEST U BEOGRADU POCINJE!    Gradjani krecu u protestnu setnju! #PočeloJe #1od5miliona pic.twitter.com/nlW9sUr6CL  — Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) August 17, 2019    
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  Испред председништва Србије, уочи протеста "Један од пет милиона", распоређене суприпаднице специјалне јединице Кобре, како је то претходно и најавио председникСрбије Александар Вучић.    Вучић је након инцидента на прошлонедељном протесту „1од 5 милиона“ када суприпадници војне полиције песницама спречили организаторе протеста да прескакањемуђу у ограђени део испред зграде Председништва, рекао да ће бити уклоњене заштитнеограде испред те зграде, као и да ће је обезбеђивати девојке, припаднице Кобри.
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    IZ PREDSEDNISTVA SU IZASLE ZENE KOBRE!    Neke su na vreme izasle,a neke nisu! #PočeloJe #1od5miliona pic.twitter.com/cO2tc9p0Nk  — Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) August 17, 2019    Срђан Марковић: Вучић узурпирао власт, бојкотује здрав разум, бојкотује све нас изато  нема преговора ни округлих столова  Са протеста „Један од пет милиона“ у Београду, један од његових организатора, СрђанМарковић, позвао је бојкот предстројећих избора, заказаних за пролеће и рекао да немапреговора и округлих столова са председником Српске напредне странке и државеАлександром Вучићем.  „Избори ће изгледати као кад су нас тукли у суботу испред зграде Председништва“,рекао је Марковић, подсетивши на догађаје  током претходног протеста Један од петмилиона.  Марковић је поручио Вучићу да нема потребе да се плаши „јер га нико неће тући“.  Он је рекао да је Вучић „узурпирао власт, бојкотује здрав разум, бојкотује све нас и зато нема преговора ни округлих столова јер ми волимо Србију“.  Према његовим речима, у оваквој атмосфери у друштву није могуће да постоје феризбори.  „Разоткрићемо све лажи и преваре и за све лоповлуке ћете ићи у затвор, тако ће се уСрбији почети да се вреднује професионализам“, рекао је он и најавио да се иде каПредседништву.  Организатори протеста саопштили су да је данашње окупљање, 37 по реду у Београду, посвећено борби против насиља и пребијања неситомишљеника власти, роднеравноправности али и понижавања војске које спроводи Вучић.  Протест #1од5милиона ове суботе шета против насиља и пребијања неистомишљеникавласти, родне дискриминације, али и злоупотребе и понижавања војске од странепредседника Србије Александра Вучића.  

    Počeo je novi protest #1od5miliona pic.twitter.com/yR7spg0a9O  — BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) August 17, 2019    На почетку протеста обратиће се један од организатора протеста #1од5милиона СрђанМарковић који је прошле суботе пребијен од стране обезбеђења председника употребомпрекомерне силе због чега је исте вечери завршио у Ургентном центру.  Протестна шетња кретаће се од Теразијске чесме ка згради Председништва улицомкраља Милана до Ресавске улице, булеваром Краља Александра, потом Таковскомулицом до зграде Радио Телевизије Србије (РТС).  
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  РТС ћемо подсетити да је јавни сервис који плаћају сви грађани Србије и да је као такавдужан да обавести о пребијању младих и реаговању војске ван овлашћења иингеренција.  Такође ћемо га подсетити да наставља са режимском пропагандом, пуштајући само једнустрану да о истом догађају говори, а да притом не извештава објективно о томе шта сетамо десило.  Јасно ћемо поручити РТС-у да је партијско гласило, и да му ни пребијен студент одстране војске која неовлашћено реагује нису довољни да почне да ради свој посао, а тоје истинито извештавање у интересу грађана Србије.  (Агенције)  
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