
На протесту због рушења објекта у Савамали Пајтић, Тадић, Рашковић Ивић, Јерков, Шутановац...; ДС - Не дамо да од Београда направе Чикаго двадесетих година
субота, 14 мај 2016 14:52

Протест "Да одбранимо Београд" завршен је уз захтев за оставке министра унутрашњих
послова Небојше Стефановића и начелника полиције Београда Веселина Милића.

  

  

Затражено је да напусте своје фунцкије због ометања истраге рушења објеката у
Херцеговачкој улици у ноћи између 24. и 25. априла.

  

Захтеве у којима се тражи оставка и вршиоца дужности директора полиције Владимира
Ребића због ометања истраге и прикривања извршиоца кривичног дела, прочитао је
функционер Демократске странке, глумац Бранислав Лечић.

  

Лечић је казао да је седам дана рок за испуњење тог, као и још шест захтева, и да ће се,
ако се то не буде десило, поново протестовати на истом месту.
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  Међу захтевима је и то да се што пре идентификују и казне маскирани хулигани који субагерима рушили објекте, и да се казне њихови организатори и помагачи.  Лечић је навео да се од тужилаштва тражи да од полиције преузме истражне радње јерпостоји сумња да су полицијски службеници учествовали у прикривању кривичних дела.  По његовим речима, од полиције се захтева и да саопшти да ли је извршен увиђај, а аконије, зашто није и зашто га опструира.  Он је навео да се од тужилаштва такође тражи да надзире рад унутрашње контролеполиције у вези са истражним радњама поводом рушења у Савамали.  Скуп који је протекао без инцидената, завршен је заједничким фотографисањемокупљених испед зграде Геозавода где је седиште спорног пројекта "Београд на води".Окупљени су ту поставили велико јаје са фантомком као симбол рушења токомпостизборне ноћи, између 24. и 25. априла.  

  Уз музику са разгласа и популарне песме окупљени грађани од којих је неколицинасимболично носила импровизоване фантомке указали су да се противе свему што се теноћи догодило.  Упркос киши која је пала непосредно пре почекта протеста неки грађани су на протестдовели и кућне љубимце.  

  Међу грађанима били су и лидери Демократске странке (ДС), Социјалдемократскестранке, Демократске странке Србије - Бојан Пајтић, Борис Тадић и Санда РашковићИвић, као и бројни представници ДС - Александра Јерков, Драган Шутановац, БалшаБожовић...  На улазу у Херцеговачку улицу саобраћајна полиција је регулисала саобраћај, док је наместу протеста који прате бројне новинарске екипе присутно и неколико полицајаца.   Грађани су почели да се окупљају у Херцеговачкој улици у београдској четвртиСавамала, где Демократска странка организује протест због рушења објеката на томместу које су спровели још увек непознати људи под фантомкама.  
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  Иако је почетак скупа био заказан за 13 сати, протест мало касни због лоших временскихуслова.  Подсетимо, објекти у Херцеговачкој улици у Савамали срушени су у ноћи између 24. и 25.априла, а по изјавама сведока, објекте су багерима порушили људи с фантомкама наглавама, који су очевице затварали у хангар.  Омбудсман Саша Јанковић саопштио је у понедељак, 9. маја, да се у случају рушења тихобјеката ради о "организованом кршењу права грађана", при чему полиција нијеблаговремено и ефикасно реаговала.  ДС данас планира нови скуп поводом недавног рушења локала у Савамали, а иакодемократе тврде да је скуп забрањен, из МУП-а за „Блиц“ кажу да то није тачно.  

  - Полиција није одобрила данашњи протест, али ће се он ипак одржати од 13 сати уХерцеговачкој улици - каже за „Блиц“ Балша Божовић из ДС, који организују протестиспред зграде Геозавода у Карађорђевој улици због недавног рушења локала уСавамали.  Из МУП-а за „Блиц“ кажу да „протест није забрањен“ и да „сваки скуп који је пријављенје аутоматски одобрен, а да ће се о евентуалном забрањивању накнадно одлучивати“.  

  Скупу ДС изостаће подршка опозиције, али се надају подршци грађана.  - Данас желимо да упутимо захтев тужилаштву и полицији којим ћемо тражити хапшењехулигана који су спроводили насиље и страх и да никако не дозволимо да се спроведенамера да од Београда направе Чикаго двадесетих година. Да одбранимо Београд, а коће доћи, ствар је грађанске слободе - каже Божовић.  Чланови покрета Доста је било неће се придружити на протесту јер су подршку пружилина већ одржаном скупу. Иницијатива “Не да(ви)мо Београд”, организатор првог скупа,подржава циљ, али неће се појавити.  МУП ће данас снимати јавне скупове у Београду  Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова ће данас, 14. маја, у складуса чланом 52. Закона о полицији Републике Србије, снимати и фотографисати јавнескупове и јавне скупове у покрету, саопштио је МУП.  Министарство унутрашњих послова је, у јучерашњем саопштњу, одбацило нетачнетврдње појединих медијиа да је полиција забранила јавни скуп у организацијиДемократске странке.  - Није истина да је поменути скуп забрањен, упркос томе што није пријављен у складу саЗаконом о окупљану грађана - наведено је у саопштењу.  Истакнуто је такође да није у надлежности МУП-а да одобрава скупове и полиција тоникада не чини.  (Блиц)   
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