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Еколошки активисти и грађани блокирали су саобраћај у више градова због
донесених закона о референдуму и експропријацији. Полиција у опреми за
демонстрације блокирала је део демонстраната у Улици кнеза Милоша, не
дозволивши им да приђу мосту "Газела", али је део грађана ипак зауставио
саобраћај, на другој страни, код Сава центра. Протест и у Новом Саду, Прељини,
код Крагујевца, у Шапцу и Ваљеву... Током блокаде било је кошкања и одгуривања
са полицијом у Београду и Новом Саду. Новосађани, након моста, протестовали и
испред станице полиције у Улици Папа Павла, док нису пуштена двојица
приведених активиста. Привођења у Прељини, Ваљеву, инцидент и туча у Шапцу...

  

  

18.45 – Председник Странке слободе и правде Драган Ђилас оценио је да актуелној
власти није било довољно што су дали налог полицији да хапси мирне грађане, већ да су
и „својим криминалцима дали налог да моткама и багерима крену на народ“.
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17.49 – У Србији се догодио окршај између полиције и антивладиних демонстраната који
су блокирали путеве и мостове у тој земљи у знак протеста против нових закона за које
наводе да иду у прилог интересима страних инвеститора који уништавају животну
средину, преноси америчка новинска агенција АП.

  

17:31 –  На друштвеним мрежама појавили су се и снимци поступака појединих
припадника полиције:

  
  

Strašnooooooooo !!!!!!!!!!! pic.twitter.com/kBimpDm5pW

  — Milorad Savic (@MiloradSavic16) November 27, 2021    

17:20 – Најављена блокада упозорења од сат времена виталних саобраћајница у целој
Србији је успешно изведена захваљујући величанственој храбрости и достојанственом
протесту свих грађана који су учествовали, саопштила је иницијатива Крени – Промени.

  

17:08 – Активиста Александар Јовановић Ћута из покрета Еколошки устанак оценио је
данашњу блокаду саобраћајница &#160;као „апсолутну победу свих грађана“  и
истакао да је то велики успех.

  

16:55 – Опозиционе странке и покрети  најоштрије су осудили, како су навели, насиље
на данашњим протестима и затражили да сви ухапшени буду пуштени на слободу
.

  

16:48 – У Шапцу је дошло до инцидента током блокирања саобраћајница. Наиме, према
речима председника странке Заједно за Србију  Небојше Зеленовића, десио се
напад хулигана са фантомкама на демонстранте који су мирно протестовали.

  

16:33 – Раније данас у Новом Саду приведена двојица активиста, потврђено репортерки
Н1. Активисти претходно тврдили да је приведено више њих. Обојица су пуштена.
Завршен протест у у том граду.
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https://t.co/kBimpDm5pW
https://twitter.com/MiloradSavic16/status/1464626069055672323?ref_src=twsrc%5Etfw
https://rs.n1info.com/vesti/cuta-blokada-saobracajnica-apsolutna-pobeda-svih-gradjana/
https://rs.n1info.com/vesti/opozicione-stranke-i-pokreti-osudili-nasilje-traze-oslobadjanje-privedenih/
https://rs.n1info.com/vesti/opozicione-stranke-i-pokreti-osudili-nasilje-traze-oslobadjanje-privedenih/
https://rs.n1info.com/vesti/zelenovic-maskirani-huligani-sa-fantomkama-napali-demonstrante-u-sapcu/
https://rs.n1info.com/vesti/zelenovic-maskirani-huligani-sa-fantomkama-napali-demonstrante-u-sapcu/
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16:27 – Странка слободе и правде (ССП) затражила је да грађани, од којих су већина
чланови те странке, буду пуштени на слободу, након што су приведени у Зрењанину јер
су покушали да  блокирају одлазак запослених у јавним предузећима на скуп СНС у
Београду . „У Зрењанину ухапшена наша Соња Пернат, мајка троје
деце, потпредседница одбора ССП-а, са лисицама и рукама на леђима! Уз њу и још 5
чланова ССП-а. За све који данас малтретирају грађане имам само једно питање: Шта
ћете ви сутра? Нема те рупе у коју ћете моћи да се сакријете“, написао је председник
ССП Драган Ђилас на Твитеру.

  

16:25 – „Окупили смо се да изразимо незадовољство законима који су усвојени.
Полиција се повукла и допустила нас нападну мафијаши са моткама, чекићима, оружјем
да би обезбедили пролаз возилима СНС која су кренула на Скупштину странке“, рекао је
лидер  ЗЗС Небојша Зеленовић.

  

16:07 – Александар Јовановић Ћута прво је позвао грађане да се окупе у 18х испред
Скупштине, а касније се од тога одустало. Како је рекао репортеру Н1, о даљим
корацима ће одлучивати наредних дана. Грађани су се разишли негде код зграде Владе.

  

16:04 – Пуштен активиста Миран Погачар, који је приведен у Новом Саду.

  

15:56 – Булевар ослобођења, највећа саобраћајница у Новом Саду, блокирана. Према
процени наше репортерке, више је људи испред полицијске станице у Улици Папа Павла
него на мосту. Активисти кажу да им се успут прудружило још људи. Активисткиња
Исидора Мироквошић изјавила је у програму уживо ТВ Н1 да се приликом данашње
блокаде пута у Новом Саду &#160;„видело да су грађани Србије спремни да се
боре за своју слободу“  и „да заштите своју земљу“.

  

15:50 – Приликом данашње блокаде пута Ваљево – Лозница, на изласку из града,  поли
ција је ухапсила десетак грађана
који су дошли да искажу своје незадовољство присуством страних компанија које
истражију литијум на овим просторима као и усвајањем нових закона о референдуму и
експропријацији.
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https://rs.n1info.com/vesti/ssp-uhapseni-nasi-clanovi-pokusali-da-blokiraju-pristalice-sns-da-odu-u-beograd/
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https://rs.n1info.com/vesti/bagerista-nije-hteo-da-se-zaustavi-pred-aktivistima-izbila-tuca/
https://rs.n1info.com/vesti/aktivistkinja-gradjani-u-novom-sadu-pokazali-da-zele-da-se-bore-za-slobodu/
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  Полицијска блокада сачекала је активисте испред ПС Савски венац у Београду, надомакГазеле. Било је надгуривања активиста с полицијом, било је и вербалног сукоба.Неколико грађана је дошло у сукоб с полицијом, али репортер Н1 наводи да не може дакаже да ли је било прекомерне употребе силе. То је трајало десетак, 15 минута.  Активисти кажу да ће покушати да нађу други пут, наводећи да не одустају од свогциља, и окренули су се на другу страну, наводи репортер Н1. Нешто касније су дошли уУлицу кнеза Милоша, али их је и тамо сачекао кордон жандармерије са опремом заразбијање демонстрације.  15.41 - Туча у Шапцу – Напредњаци багером кренули на демонстранте уз подршкубатинаша  Напредњаци багером кренули на демонстранте у Шапцу уз пратњу батинаша, дошло једо туче између возача багера и једног од окупљених грађана.    Победник деценије.. #Respect pic.twitter.com/PbT0e0CoNJ  — Стефан Високи 1244 (@Stefan_Visoki) November 27, 2021     Sabac trenutno molim RT pic.twitter.com/LNWgMouoSz  — Ivana Nikolov (@NikolovIvana) November 27, 2021     Bagerista nije hteo da se zaustavi pred aktivistima, izbila tuča - https://t.co/hJI7m3YDSW pic.twitter.com/TG0mVfhtvh  — TV N1 Beograd (@N1infoBG) November 27, 2021     ŠABAC, BATINAŠI I BAGER NA LJUDE! pic.twitter.com/eG0XeJFKGd  — Čarli Vafls (@CharlieWafflees) November 27, 2021     Ako neko slučajno reši da ide za Šabac da bi posetio ove iza Sandokanovog bageriste štokoriste čekiće i šipke za udaranje građana, molim da mi se javi jer bih išao i ja. Povešću 20 ljudi.I to je mnogo.  — Sajam Ludaka (@BoraKonj) November 27, 2021    15:31 – Више од стотину грађана је од 14 до 15 часова блокирало пут Крагујевац –Јагодина у селу Горња Сабанта.  15:23 – У Новом Саду више стотина демонстраната у колони креће се ка граду. Њихованамера је да оду до полицијске станице у Улици папа Павла како би затражили даактивисти који су приведени буду и пуштени. Мост полако напушта и полиција. Саобраћајна мосту је профункционисао пре десетак минута.  15:22 – Репортер Н1 каже да су доста солидарни били и они који нису желели даучествују у протесту, није било нервозе због зауставаљања саобраћаја у Улици кнезаМилоша нити неких непријатних ситуација.  15:20 – Активисти који су били у Улици кнеза Милоша, кренули ка центру Београда.  15:17 – Министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић огласила се поводомпротеста, а у саопштењу је оценила да је блокада путева  „обичан терор мањине“.  15:15 – Мост се отвара у Новом Саду…  15:13 – Демонстранти у Новом Саду су решени да остану на протесту док не пустеприведене, организатори их позвали да се повуку на улице.  15:10 – Како јавља репортер Н1 из Улице кнеза Милоша, полиција преусмерава људекоји се враћају са Газеле на Дурмиторску улицу. Група у кнеза Милоша их је сачекалааплаузом.  15:06 – Код Сава центра се разилазе грађани, према плану, јер је и раније најављено даће блокада трајати сат времена. Како јавља репортер Н1, још је ту једна група грађана,полиција и даље стоји.  Претходно им се придружио узбуњивач Александар Обрадовић, кога су грађанидочекали аплаузом.  14:54 – Стоје аутомобили и аутобуси Испред Сава центра. Два возила Хитне помоћи супропуштена.  14:53 – Погледајте снимке испод Газеле:  14:52 – Полицијски хеликоптер надлеће Варадински мост у Новом Саду.  14.45 – Повећева се број полицајаца у кнеза Милоша у Београду.  14.44 – Грађани се крећу у групама, пешака, Улицом кнеза Милоша. У Дурмиторскојнема људи, али има окупљених грађана у Савској и даље.  14:43 – Професорка Биљана Стојковић из Скупштине слободне Србије каже да је овоблокада упозорења, и уколико председник потпише те законе, блокада иде нанеограничено. Ако се не побунимо ово ће бити отворена и легализована пљачка, каже.  14:42 – Активиста из Новог Сада Брајан Брковић изјавио је за &#160;Н1 да је седам илиосам активиста приведено у Новом Садуприликом сукоба током блокаде моста Дуга, међу којима је и један од организаторапротеста Миран Погачар, као и да је начелник новосадске полиције дао наређење да сеовај протест „разбије“.  14:41 – Министар Вулин шета аутопутем код Сава центра.  14:40 – Сукоб између демонстраната и Жандармерије у Новом Саду која покушава сведемонстранте да помери на једну страну моста, како би направила пролаз аутомобилима– да прођу мост.  14:39 – У Прељини је блокирана Ибарска магистрала између кружног тока за скретањека ауто-путу и Чачку, колоне су у оба правца. &#160;Иако је било неколикопривођења на информативни разговор, ситуација је за сада мирна.  14:38 – Незванично, приведено је седам или осам активиста у Новом Саду, јављарепортерка Н1    14:30 – План је да останемо код људи на Газели и након тога правац Скупштина, кажеАлександар Јовановић Ћута наводећи да су позвали грађане да у 18 ч дођу испредСкупштине, „да направимо план“. Каже да је полиција ударала и жене. Добили смоинформације и да је Шабац блокиран, додао је.  Блокаде широм Београда: Газела, ауто-пут и Сајам непроходни   

  14.30 – Велике гужве око Газеле због блокаде саобраћаја  Велики број грађана и возила који су се упутили ка мосту Газела у тренутку када једошло до блокаде, остало је „заглављено“ на прилазима петљи Мостар.  14.28 – Блокиран Булевар војводе Мишића код Сајма  И деоница код Сајма, Булевар војводе Мишића, блокиран је у смеру ка граду.  Грађани су се, у коловозној траци у смеру ка граду, ухватили за руке и стоје насредулице. Међу њима је и Сава Манојловић.  14.23 – Вулин стигао код Сава Центра  Министар унутрашњих послова стигао је код Сава Центра, где су грађани блокиралиауто-пут.  14.22 – На Газели саобраћај обустављен  Како се може видети на Наxи камерама, саобраћај на газели је у потпуној обустави управцу ка Новом Београду, док у смеру ка граду повремено пролазе возила.  14.17 – Полиција на Панчевачком мосту легитимише грађане  Полицајци су, како јављају наши репортери, примећена и на Панчевачком мосту где сулегитимисали поједине грађане.  14.13 – Демонстранти блокирани у Кнеза Милоша  Како јавља наш репортер са лица места, блокирана је Улица кнеза Милоша као идемонстранти који су туда покушали да стигну до Газеле.  Поједини учесници, међу којима је и Ћута, сели су на земљу.  14.06- Блокиран ауто-пут на Новом Београду  Деоница ауто-пута на Новом Београду је блокирана. На коловозу су грађани и полицајциу висини Сава центра.  Око 40 полицајаца униформисаних за разбијање демонстрација изашло је из аутобусакод Сава Центра.  14.03 – Дупли кордон код општине Савски венац, грађани скандирају полицији  Нови полицијски кордон формиран је испред ГО Савски венац, тако да су грађанипоново блокирани. Они скандирају полицији да треба да их буде срамота, јер су и онинарод. Један грађанин је гажао полицију флашом и погодио је полицајца у штит.  13.59- Блокирана и Улица кнеза Милоша  Грађани у колони који су се кретали Вишеградском улицом стигли у и у Кнеза Милоша,која је такође блокирана.  13.55 – Газелу надлеће хеликоптер, блокирана и Сарајевска  И Сарајевску улицу блокирала је полиција, док је мост Газела још проходан за саобраћај.Наш репортер јавља да је изнад Газеле примећен хеликоптер који надлеће.  13.51 – Грађани заустављени у Сарајевској улици  Група која се из Савске упутила ка Сарајевској је такође заустављена, а полицајци суставили штитове, јавља наш репортер.  13.50 – На Газели око 50 људи  Како јавља наш репортер са Газеле, који се налази са друге стране кордона, натрамвајској станици на петљи окупило се педесетак грађана.  13.48 – Ћута повео грађане ка Сарајевској улици, заобилазе кордон  Након гуркања са кордоном полиције у Савској улици, Ћута је повео грађане околнимпутем, кроз Сарајевску улицу.  13.41 – Демонстранти покушали да пробију кордон  Демонстранти на челу колоне покушали су да пробију кордон полиције у Савској како бипрошли даље ка Газели.  Са полицајцима у кордону покушао да је разговара Александар Јовановић Ћута,говорећи да је ово и њихов град.  Настављено је скандирање: „Чује се до небеса, нема више СНС-а, Ацо лопове“…  13.36 – Грађани од Палате правде кренули ка Газели  На десетине грађана је са платоа испред Палате правде кренули су у шетњу ка Газели.  У колони грађана су Драгољуб Бакић, Александар Јовановић Ћута…  Грађани скандирају „Вучићу лопове“, док полиција поручује неће моћи даље од кордонау Савској улици.  13.34 – Вулин стигао испред Палате правде  Како јавља наш репортер са лица места, испред Палате правде је управо стигао иминистар унутрашњих послова Александар Вулин.  Саобраћај у Савској улици је потпуно обустављен, формиран је јак кордон полиције, апротестанти још пристишу.  13.26 – На десетине грађана код Палате правде, полиција на свим прилазима  На десетине грађана се окупило и код Палате правде.  На скупу се може видети транспарент са натписом „Србија није на снижењу“  Сви прилази Палати правде су пуни полиције, распоређени су и инспектори и полицијциу цивилу.  Грађани се још скупљају и поручују – „Нема страха“.    Блокада у Србији: Хаос у Новом Саду, полиција разбила блокаду  
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Блокаде саобраћаја широм Београда и Србије; инциденти у Новом Саду; прекинут саобраћај код Прељине. Организатори: Акција је успела
субота, 27 новембар 2021 15:55

  Велики протест грађана, еколошких активиста и организација, заказан је за данас од14.00 сати, а поред Београда, биће блокиране и деонице широм Србије - у Новом Саду,Бачкој Паланци, Шапцу, Ваљеву, Горњем Милановцу, Прељини, Крагујевцу и Крушевцу.Организатори су такође најавили да, поред наведених, постоји могућност да некесаобраћајнице буду блокиране изненада.  14.39 Хаос у Новом Саду, полиција разбила демонстранте  Група жандарма је управо у Новом Саду, код моста „Дуга“, односно Варадинског моста,разбила блокаду направљену од демонстраната.  14.20 Полиција легитимише грађане, блокиран регионални пут Крагујевац-Јагодина  У месту Ракаљ, где је договорена заједничка блокада активиста из Рековца, Јагодине иКрагујевца, стигли су грађани Крагујевца и тај пут је блокиран, а претходно је активистеиз Рековца и Јагодине полиција зауставила у селу Ратковић на неколико километара одлокације на којој је планирана блокада. Присутна је полиција, али не омета окупљенеактивисте.  14:13 – Озбиљни инциденти у Новом Саду  У Новом Саду је дошло до озбиљног кошкања између демонстраната и полиције.Присутан је велики број припадника жандармерије, који покушавају да спрече грађанеда зауставе саобраћај.  Део грађана се окупио и на углу Улице Јована Суботића и Светозара Милетића, те су сеупутили ка Варадинском мосту,  преноси 021 . Тачно у 14 часова грађани су се окупилина Варадинском мосту са намером да блокирају саобраћај.  14:01 – Заустављени активисти из Рековца и Јагодине, блокада код Прељине  

  Како јављају наши дописници, активисти из Рековца и Јагодине су заустављени налокалном путу. Код места Ракаљ, на тромеђи регионалног путаКрагујевац-Рековац-Јагодина тренутно се налазе 4 полицијска возила, који су тамо од 9јутрос. Око 13 сати су овде несметано прошла 4 аутобуса са активистима СНС који суотишли у Београд.  Блокиран је и пут код Прељине.  (Нова, Н1)  
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