
Еколошки устанак: У суботу блокаде у 50 градова Србије, у Београду на више места
петак, 03 децембар 2021 16:47

Еколошки устанак најавио је да ће блокаде путева у суботу бити организоване на
више локација у Београду. Како су навели, протести ће бити одржани у око 50
градова у Србији.

  

  

У суботу ће по други пут бити организоване блокаде путева, а захтеви демонстраната су
повлачење закона о експропријацији и референдуму.

  

Како је најављено из организације, у Београду ће се блокаде одржати на више
различитих места. Окупљање грађана који планирају да буду део пешачке блокаде
почеће у 13х код Сава Центра у Милентија Поповића.

  

Такође, студенти су најавили окупљање у 13 ч код ТЦ Ушће.
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„За оне који се определе за ауто-блокаду: возите изразито успорено (5 км/ч) од 14 ч на
потезу од Бубањ Потока – до Аеродрома – до потпуног заустављања! Такође, успорена
вожња ће бити на кружним токовима: Славија, Аутокоманда, Општина Нови Београд, као
и по београдским мостовима“, саопштено је медијима раније из Еколошког устанка.

  

Блокаде у Београду су такође најављене и на још неколико локација:

  

Кружни токови: Аутокоманда, Славија, Општина Нови Београд

  

Обреновачки пут код Умке и Барича

  

Панчевачки мост

  

Бранков мост

  

Пупинов мост (Земунска страна)

  

Обреновачки пут код Макишког поља

  

Прошлог викенда протести су одржани у бројним градовима у Србији, а суботње
блокаде, према најавама, биће далеко обимније.

  

Списак локација изван Београда где ће се сутра одржати блокаде погледајте у
наставку:

  

1. Зрењанин – кружни ток код Линглонга и Кристална дворана (окупљање 13:30 ч)
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2. Нови Пазар – кружни ток у центру града

  

3. Нова Варош – магистрални пут Ужице – Пријепоље

  

4. Зрењаниски пут – Панчевачки мост

  

5. Смедерево – код веслачког клуба

  

6. Пожаревац – окупљање испред зграде општине

  

7. Сремска Митровица – окупљање испред зграде општине

  

8. Нови Сад – Мост Слободе

  

9. Ниш – код зграде општине у Николе Пашића

  

10. Бољевац – код мотела Балашевић

  

11. Ваљево – Попучка плато Еуро Литијума

  

12. Ужице – Ложионички мост

  

 3 / 7



Еколошки устанак: У суботу блокаде у 50 градова Србије, у Београду на више места
петак, 03 децембар 2021 16:47

13. Крњача – Ибарска, Умка и Барич

  

14. Чачак – кружни токови у граду

  

15. Алексинац – Аутобуска станица

  

16. Обреновац – окупљање између хотела Обреновац и базена и друга локација: кружни
ток у центру града

  

17. Аранђеловац – Циглана

  

18. Смедеревска паланка – Фонтана

  

19. Прељина – локација ће бити накнадно објављена

  

20.Велико Градиште – локација ће бити накнадно објављена

  

21. Лозница – биће више локација

  

22. Пожега – магистрални пут Пожега – Косјерић

  

23. Зајечар – локација ће бити накнадно објављена

  

24. Пријепоље – локација ће бити накнодна објављена
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25.. Кикинда – кружни ток, улаз у град из Башаида, код Сове

  

26. Прокупље – Трг Топличких јунака

  

27. Горњи Милановац – Прељина

  

28. Јагодина – локација ће накнадно бити објављена (два места)

  

29. Лазаревац – локација ће накнадно бити објављена

  

30. Костолац – локација ће бити накнадно објављена

  

31. Лесковац – на Широкој чаршији

  

32. Суботица – раскрсница код хотела Патрија

  

33. Власотинце – локација ће бити накнадно објављена

  

34. Краљево – локација ће бити накнадно објављена

  

35. Шабац – Савски мост
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36. Крагујевац – кружни ток код Метроа

  

37. Вршац – пут Е70 скретање за Павлиш и Дворска улица код ОШ „Вук Караџић“

  

38.Топола – локација ће бити накнадно објављена

  

39. Панчево – на раскрсници код „Грге“

  

40. Кула – локација ће бити накнадно објављена

  

41. Бор – Капија града

  

42. Кладово – магистрала код црпне станице Језеро

  

43. Алексинац – код аутобуске станице

  

44. Бач – магистрални пут за Бачку паланку код Лукоила

  

45. Младеновац – окупљање код Споменика палим борцима 13:30х па се иде ка цркви у
Рајковцу

  

46. Неготин – код дома Станко Пауновић

  

47. Крушевац – окупљање на Тргу глумаца у 13:30х
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48. Апатин – локација ће биту накнадно објављена

  

49. Параћин – центар града

  

50. Бачка Паланка – код мотела Полој

  

51. Рековац – код цркве

  

52. Сомбор – стари кружни ток

  

  

(Данас)
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