
Грађани Београда, Новог Сада, Ниша протестовали на улицама, брутална интервенција полиције у Београду и Новом Саду, сузавац бачен и испред породилишта Народни фронт
четвртак, 09 јул 2020 01:42

Грађани Београда, Новог Сада, Ниша протестују на улицама својих градова. У оба града
изнели су захтеве за именовање новог Кризног штаба, позивају на одговорност
команданата у полицији након јучерашњих протеста. Повређен лидер ПСГ Сергеј
Трифуновић. У Новом Саду демонстранти засули зграду РТВ камењем и петардама.

  

  

  

00.41 - На платоу испред Скупштине Србије више нема демонстраната, а градске
комуналне службе почеле су да чисте улице.
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  00:20 - На Ташмајдану брутално премлаћивање демонстраната.    00:10 - Новинарке Нова.рс Милицу Божиновић и Наташу Латковић напала је полиција.Милица је уредно показала легитимацију, али је полицајац ударио по руци пендреком иизбио телефон, једном, па други пут. Све је снимљено у лајву. Како каже Милица,полицију није занимало шта им говори и да је новинарка. Све се одиграло испредБеограђанке.    23:45 - Стефановић је оптужио демонстранте да су покушајем линча полиције хтели дапреузму власт.  
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  23:42 - Полиција са 15 џипова потискује демонстранте код Вуковог споменика. Ту је икоњица.  Коњичка чета Полицијске бригаде вечрас је масовним галопом натерала већу групудемонстраната у бекство, који су спасавали живу главу када су угледали јуриш коњицеБулеваром краља Александра.  
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  Повећа група демонстраната која је била најборбенија , а који су стајали на углуРесавске и Булевара краља Александра преко пута парка Ташмајдан упркос салвамасузавца и потискивања теренским возилима није хтела да се помери. Најупорнији су посваку цену одлевали, све док полиција није наредила јуриш коњичкој чети, која јевечерас ангажовала све коње.  Снимак, који је објављен на друштвеним мрежама приказује тренутак јуриша полицијскекоњице. Демонстранти када су угледали коњицу заледили су се, а неки су током бекствапали на асфалт код Правног. Остатак групе је побегао у Београдску улицу.    Ovo je jezivo. pic.twitter.com/5NsJgZVl60  — Žarko (@neinspirativan) July 8, 2020    Значајну улогу у сузбијању демонстрација испред Скупштине Србије у последња двадана имала је и Коњичка чета београдске полиције која има 19 коња. Током ангажовањана сузбијању нереда чета у пуном саставу излази на терен као подршка снагама натерену у случају нужне потребе за интервенцијом. Деловање коњичке чете јеста дагалопом потисне масу или натера у бежање.    Protesti su se proširili čak do Vukovog spomenika, pa je samom tim i suzavac raširen u širemcentru Beograda pic.twitter.com/xwKzR1QtRa  — nova.rs (@novarsonline) July 8, 2020    
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    Pretučen je naš novinar iako je prijavio da je na proteste došao poslom u ulozi novinara! pic.twitter.com/PJR0nYURB2  — nova.rs (@novarsonline) July 8, 2020    23:39 Полицајци у Нишу скинули шлемове и повукли се у станицу.    Snimila @jecikapecika19  u Nišu.  Povukli se ljudi, neće da krvare za ludaka pic.twitter.com/oNBI5S8ps5  — Ivan Ivanović (@veceivan) July 8, 2020    23:36 Код Лондона се појавио и Борис Тадић, коме су демонстранти скандирали“Одлази, одлази”.  23.30 – Жандармерија је потиснула демонстранте ка Правном факултету, баца сузавце иудара људе пендрецима. Ударце пендрецима добио је и новинар портала Нова.рс МаркоРадоњић, иако их је упозорио да је новинар и да је ту на радном задатку.  23:26 - Булеваром се ори: “Ово је за ћалета”  Демонстранти које је полиција вечерас потиснула у Булевар Краља Александра, а којису се у једном тренутку нашли између два кордона полиције, почели су у једном тренуткуда скандирају "Ово је за ћалета" у знак подршке Петру Ђурићу чији је отац недавнопреминуо од короне јер, како је рекао, није било респиратора. Петар Ђурић, син ЉубишеЂурића, академског сликара, био је заједно са њима.    Центар Београда, око Скупштине Србије, друго вече заредом личио је  на ратну зону укојој су снаге реда и мира поново применињивале прекомерну употребу силе противграђана који су желели да изразе незадовољство против ауторитативног режимаАлекандра Вучића.  
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  Док су се звукови удараца пендрека мешали са вапајима повређених, сузавац који су каона практичној вежби испаљивали полицајци, загосподарио је београдским улицама.  Пуцале су главе, руке…, лиле су се сузе и крв низ лица демонстаната. Док је већина,притиснута комбинованим пешадијско-моторизиванима јединицама полиције покушавалада се склони из гасом контаминиране зоне, мањина је наставила да исказује револт,узвраћајући појединачним плотунима бакљи и ситних предмета.    Међу окупљеним грађанима су лидери опозиције председници Странке слободе иправде Драган Ђилас, Народне странке Вук Јеремић, Двери Бошко Обрадовић,Демократске странке Зоран Лутовац, странке Покрет за за преокрет ЈанкоВеселиновић. Ту су и Борко Стефановић, Мирослав Алексић,  адвокат Божа Прелевић,карикатуриста Душан Петричић.  Сузавац је пао испред породилишта Народни Фронт. Запослени кажу да се осетио јакокод улаза и у приземљy.  Жандармерија тукла људе који су пали у стампеду  Како јавља репортер Н1, након што је Жандармерија испалила сузавац и кренула ујуриш, у стампеду су људи падали једни преко других, више десетина њих, а док су билина гомили, припадници снага безбедности су их тукли пендрецима.    Та група се једва извукла од тог опкољавања полиције и упутила се ка Ресавској,јавља репортер Н1.   Демонстранти се повлаче ка Теразијском тунелу, ка Лондону и Ресавској.    Бруталност полиције у НС: Ногом на главу демонстранта  Током укључења из Новог Сада снимљен је тренутак у којем полицајац ногом гази вратдемонстранта док се налази на земљи.  

  Подсетимо, сличан снимак је направљен и синоћ током протеста у Београду  У Новом Саду, антирежимски протест окупио је неколико хиљада грађана, током ког седогодило и неколико инцидената.  
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  Након што се протестна колона зауставила испред зграде Радио телевизије Војводине,група људи разбила је врата на улазу у ту медијску кућу, бацане су петарде, гађани супрозори зграде покрајинског јавног сервиса, а интервенисала је и хитна помоћ наконшто је један од учесника повређен, а дошло је и до сукоба групе демонстраната.  Недуго затим, разбијени су прозори просторија Српске напредне странке уСтражиловској улици.  Протест је настављен испред градске куће. Учсници протеста покушавају да уђу уградску кућу. Полиција је интервенисала. Група људи гађала је градску кућу различитимпредметима, а у неколико наврата упаљена је и ватра, која је убрзо потом угашена.  Протест је, након јучерашње најаве председника Србије, организован због могућностиувођења полицијског часа у Србији.  Грађани Новог Сада окупили су се у 18, часова, на Тргу Слободе, испред Градске куће,где су прочитана три захтева организатора протеста.  

  Присутнима се обратио Миран Погачар из здружене акције “Кров над главом”  Захтева се оставка директора полиције Владимира Ребића, министра полиције НебојшеСтефановића и градоначелника Новог Сада Милоша Вучевића. Такође, тражи се иоставка председника Србије Александра Вучића.  Други захтев односи се на распуштање кризног штаба и истинито информисање у везиса бројем оболелих и преминулих од Корона вируса и преусмеравање новца намењеногСрпској православној цркви лечењу оболелих од Корона вируса.  
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  У једном момент уна почетку скупа, дошло је до мањег сукоба, када је учесница једнегрупе демонстраната реаговала на обележја друге групе.  – Хоћемо оставке! – скандирали су окупљени грађани.  – Нисам пристлица ни једне политичке странке. Овде сам како бих могла да останем уСрбији зато што желим да одгојим моју децу овде, а уколико се овако настави то нећебити могуће – каже Биљана Штрбац, учесница протеста.  – Уплашена сам због епидемије, али сам дошла зато што желим да изразим свој протестза све што се ради, све лажи и начина на који се читав систем носи са ситуацијуом,истакла је за Данас једна од учесница протеста.  Протест је и даље у току, демонстранти су окупљени на Тргу Слободе.  Крагујевац: Демонстранти разбили прозоре на Полицијској управи  Испред зграде градске управе у Крагујевцу вечерас протесовало је око 1.500 грађанакоји су се, како су навели, побунили због „превара, лажи и манипулација власти којевише не могу више да трпе“ а око 22 сата догодили су се и инциденти.    Протест је до 22 часа био миран, након чега је група демонстранта гађала јајима илименкама зграду Скупштине рада, а затим каменицама разбили два прозора уприземљу Полицијске управе и убацили бакљу. Полиција на то није реаговала.Припадника полиције у униформама није било све време трајања протеста испредскупштине града.  Током протеста учесници Узвикивали су „Вучићу спаси Србију и уби се, лопове“, „Убице“,„Где си вам мотке“, „Ухапсите Вучића“ и друго.  Нишлије вечерас на протесту пружиле подршку демонстрантима у Београду  Око две хиљаде грађана Ниша вечерас је мирно протестовало, како би, како су рекли,пружили подршку демонстрантима у Београду, али и изразили своје незадовољство збогбруталности полиције на синоћном протесту у престоници.    Грађани, углавном млади људи, вечерас су се окупили у 19 часова на два места-на Тргуослобођења и код Скупштине града, али су се нешто касније окупљени са Тргапридружили колегама испред Скупштине.  Грађани су блокирали Улицу Николе Пашића и узвикивали пароле: “ Вратите нам Србију!Наш непријатељ није невидљив”, “ Оставке, оставке”, “ Вучићу, лопове”, “ Булатовићу,лопове”, “Продао си Косово”… Окупљене Нишлије су носиле српске заставе, итранспаренте на којима је писало “ Нисмо се уплашили” и “ Ја се не бојим”. Чуле су сепиштаљке, трубе и ударање у шерпе.  Демонстранти су отишли у протестну шетњу до Градске куће, а уз пут су позивалиНишлије да им се придруже узвикујући “ Изађе напоље”. На челу колоне су могле да сечују поруке подршке Србима у Црној Гори, јер су поједини протестанти узвикивали “Црна Гора и Србија то је једна фамилија”, “ Мило, лопове”, “Не дамо светиње”…  Испред Градске куће, у којој је седиште градоначелника Ниша” Дарка Булатовића,окупљени су узвикивали: “ Хоћемо оставку” и “ Изађите напоље”.  Окупљене Нишлије су отпевале химну “ Боже, правде”,као и песму “Ој Косово, Косово, итада се чула пароле: “ Не дамо Косово”.  Протестантима се испед Градске куће обратио Мирослав Шолевић, лидер српскогпокрета отпора с краја осамдесетих година прошлог века на Косову и Метохији, ипоручио им да морају да буду упорни и протестују како би “ ухапсили диктатораАлександра Вучића”.  Демонстранти цепају плакате СНС  На Твитеру је објављен видео снимак како млади цепају плакате СНС са биборда,узвикивајући: "Готов је!".    Niš. Uglavnom promene dolaze sa slobodarskog juga. pic.twitter.com/pHsjossf6A  — Sergej Dojcinovic (@Serdjosega) July 8, 2020    “ Можемо да узмемо власт у Нишу јер су сви полицајци и жандармерија отишли уБеоград. Али, нама не треба власт, нама треба слобода. Зато морамо да ухапсимодиктатора, као и овог лопова који седи иза ових врата- Булатовића”, поручио је Шолевићокупљеним грађанима.  Шолевић је казао да Нишлије не могу да ћуте “кад жандармерија и неки људи уцивилу-антихристи бију децу која седе на клупи”.  Он је рекао да “ већ 40 година протестује и да се нада да ће му ово бити последњипротест”.  Окупљени грађани су потом прошетали до центалног градског трга, потом до Уреда, паонда Душановом улицом до Булевара Немањића и Клиничког центра. Нишлије сунепрестано аплаудирале лекарима и медицинских сестрама који лече оболеле од коронавируса.  На протесту у Нишу није забележен ниједан инцидент, мада су појединци покушавали ихизазову. Неке групе су хтеле да се крене на СНС, изгуравали контејнере које су другиљуди враћали, али су их остали демонстрантни спречавали.  У Нишу на протесту није било полиције, макар не у униформама, осим саобраћајаца којису заустављали возила на нишким улицама по којима су се кретали демонстранти.  Протестна колона зауставила се испред седишта Градског одбора СНС у Улици ВојводеМишића и тада су грађани узвикивали и скандирали: “ Лопови, лопови” и “ Освета”.Појединци су бацали петарде и бакље, а неки грађани су гађали јајима и парадајзомслику Вучића.    Vrištim pic.twitter.com/eeuCnVKeFa  — Jovana Ćirković (@rilivadivuk) July 9, 2020    "Само напред Београђани, надам се да ће да упадну у РТС, да узму касете са Срећнимљудима и остало да све поруше!", изјавила је једна Нишлијка.   Демонстранти напали екипу РТС-а у Нишу  Учесници протеста у Нишу напали су вечерас екипу Радио-телевизије Србије (РТС) којаје покушала да се уживо укључи у програм, али су сниматељ и новинарка прошли безповреда, преноси Бета.  Демонстранти су новинарку и сниматеља окружили у Вождовој улици недалеко одцентру града, вредјали их и вукли каблове микрофона и камере, а неко од окупљених јесниматеља погодио флашом у главу.  Екипи РТС-а прискочиле су у помоћ колеге из Јужних вести, након чега су демонстрантинаставили даље протестну шетњу до зграде МУП-а.  Аплауз нишких медицинара протестантима  Ниш је такође горео, као и Београд. Као и Нови Сад, као и Крушевац, као и Крагујевац,као и Пожега... Као цела Србија. Народ је устао, повратка нема. А слика дана долази изНиша.    Your browser does not support the video tag.   Тамо су здравствени радници изашли из болнице да поздраве протестанте. Аплаузом! Адобили су овације.  Браво, Нишлије. За слободну Србију.  Демонстранти код Лондона скачу и узвикују – Ко не скаче, тај је Вучић! Оставке!      Грађани су се окупили поводом доношења одлуке о поновном увођењу полицијског часаод петка до понедељка, због, како је председник Србије Александар Вучић рекао,алармантне ситуације у Београду.  23:22 Репортерка Нова.рс Наташа Латковић вечерас извештава са београдских улица исвој посао обавља упркос сузавцу, каменицама и бруталним сукобима полиције идемонстраната. “Гомила пристојног света је дошла на овај протест, али је шачица, деодемонстраната, очигледно хулигана, по сваку цену хтела да изазове инциденте.Полиција је била врло попустљива, није реаговала на бројне нападе и тек када нисуимали где, они су реаговали”,  преноси нам Наташа своје утиске.  
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&#160;  23:17 Демонстранти се враћају у Булевар, али их полиција сузбија сузавцима, јављарепортер Нова.рс Марко Радоњић. Како каже, полиција такође сузбија демонстрантекоњицом и иза иде кордон Жандармерије ка Правном факултету, људи беже уТашмајдански парк ка Славији, општи је хаос.  23:11 Сузавац је пао испред породилишта Народни Фронт. Запослени кажу да се осетиојако код улаза и у приземљу, јавља наш репортер Небојша Тодоровић који је на лицуместа.  22:59 Група демонстраната се спустила и до 27. марта. Преврнули су контејнере ибацају петарде.  22:53 Полицајац прича са демонстрантом и говори да само ради свој посао, као што и онради у угоститељству, преноси репортер Нова.рс Марко Радоњић.  22:49 Снимак: Жандарми испалили сузавац по себи    Slepilo u Bulevaru: Žandarmi ispalili suzavac po sebi https://t.co/WZ0rsqDasm  — nova.rs (@novarsonline) July 8, 2020    22:47 Демонстранти код “Лондона пропуштају возила хитне помоћи”    22:39 Полицајци и жандарми се “нагутали” сузавца који су им вратили демонстранти    Policajci i žandarmi se "nagutali" suzavca kog su im vratili demonstranti pic.twitter.com/6CGkYnU699  — nova.rs (@novarsonline) July 8, 2020    22:32 Полиција потискује демонстранте у Булевару. На лицу места је наш репортер којикаже да због количине сузавца демонстранти почињу да се повлаче.  22:28 Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић најавио конференцију за 23х.  22:22 Демонстранти у Булевару постају нервозни, бацају шта стигну на полицију, бакље,а чују и топовски удари.    Lete kamenice ka žandarmeriji u Bulevaru Kralja Aleksandra! Čuju se topovski udari,demonstranti postaju nervozni i bacaju šta stignu u pravcu policije pic.twitter.com/sE54WulNUy  — nova.rs (@novarsonline) July 8, 2020    22:20 Полиција код Лондона спустила штитове, док у Булевару лете каменице.  
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  Мирни протест код Лондона (фото: НСПМ)  22:12 Како јавља репортерка Нова.рс Наташа Латковић, у  Булевару је дошло до тучемеђу демонстрантима.  22:10 Ситуација је напета у Таковској. Демонстранти су се поделили у две групе, једна уТаковској и Булевару. У исто време полиција јуриша на демонстранте на Теразијама.Припадници Жандармерије јуришали су на демонстанте на Теразијама уз подршкуполицијских и борних возила. Демонстанти су сатерани до Дома војске.    Napeta je atmosfera u Takovskoj ulici 
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pic.twitter.com/a6CSx1prBx  — nova.rs (@novarsonline) July 8, 2020    22:07 Демонстранте је полиција “сатерала” са Теразија до Народног позоришта.  22:04 Демонстранти узвикују: “Крени, крени”, позивају полицију, док полиција из правцаСлавије долази. Чује се топовски удар и петарде.  21:56 Лете каменице у Булевару краља Александра. Поједини демонстранти траже оддругих да престану. Бачена је и бакља на полицију.  21:48 Демонстранти прибијени уз штитове, полиција засад не реагује  21.35 – Демонстранти код Лондона скачу и узвикују – Ко не скаче, тај је Вучић! Оставке!  21.29 – Демонстранти су поседали код Лондона.  21.23 – Код Лондона, из правца центра и  Теразија стиже још полиције, као и из Улицекраља Милана.  21.19 – Демонстранти седе на тротоару код Главне поште.  21.11. – Лете каменице и флаше од стране демонстраната, кренула је акцијаЖандаремерије код Дома омладине. Полиција и ту баца сузавац.  У Теразијском тунелуаутобуси и возила стоје закрчени.  21.10 – Полиција ставља гас маске  у Булевару.  21. 07 – Борна возила стационирана су у Булевару краља Александра, недалеко одАмбасаде Чешке. Долази и група полицајаца из Таковске и Улице кнеза Милоша.Формиран је механизовани кордон Жандрамерије. Ка Славији и Теразијама је проходно.  20.58  – Код Лондона налази се велики број Жандармерије. Оклопна возила стижуиспред Председништва. Демонстранти их дочекују аплаузом.  20.53 – Кордон полиције је растерао демонстранте са платоа испред скупштине ипотиснули их ка  Тргу Николе Пашића и ка Улици кнеза Милоша.     20.50  – Демонстранти бацају бакље и на Тргу Николе Пашића. Испред скупштине стижунове снаге полиције, борна кола  и коњица.  20.44 – Демонстранти су разбили ограду испред скупштине, гађају полицију каменицама.Каменице лете и ка скупштини. Има доста повређених који се тетурају по улицама.  

  20.43 – Демонстранти су упорно гађали полицију, а онда је она узвратила са неколикосузаваца. Дошла је и коњица.  20. 30  – Дим се шири централним платоом испред скупштине, грађани све више долазеиз Ресавске улазе и од правца Цркве Светог Марка, вичу љутито “Уа, Уа”, “Оставке,оставке” , “Кога браните” и певају химну.  
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  20.28. – Демонстранти  разбијају стакла на Градској кући у Новом Саду.  20.30. – Полиција баца сузавац, грађани беже  ка Ресавској улици и Улици кнезаМилоша. Неколико демонстраната је успело да пробије ограду испред скупштине, летебакље и флаше, гађају полицију на степеништу, за сада полиција не реагује.  20.20  –  Први инциденти испред Скупштине Србије, чују се топовски удари, полицијабаца сузавац. Демонстранти вичу  “Вучићу педеру” и бацају бакље на полицију.Растрчали су се ка Булевару краља Алексадра и Тргу Николе Пашића. Полиција сегрупише на степеницама скупштине. Бакља је упала мешу полицајце на степеништупарламента.  20.06 – “Оставка, оставка”, “Уа, уа”, “Вучићу, лен  19.58 –  Полиција је и испред РТС-а у Таковској.  19. 44 – У Крагујевцу је у 19 сати почео миран протест грађана на платоу испредГрадске управе. Чују се пиштаљке, звиждуци и погрдно скандирање председнику СрбијеАлександру Вучићу. Протест је миран, без видљивог присуства полиције.  19. 37 – Група демонстраната у Новом Саду засула је зграду Радиотелевизије Војводинекаменицама и петардама. Ова група, обучена у црне мајице, раније је напала групуполицијаца.  19.30  –  Демонстранти су  блокирали  Таковску улицу, као и Улицу кнеза Милоша.  19.06 –  Група  демонстраната напала је лидера Сергеја Трифуновића. Они су габуквално изгурали са протеста и он је био принуђен да оде. Демонстранти су гаполивали водом и гађали лименкама пива. Трифуновић је том приликом повређен иотишао је са повређеном аркадом.  19.04  – Полицајци  испред скупштине држе дистанцу и избегавају сваки контакт садемонтрантима, нема никаквих ексеца.  18.59 – Испред скупштине је мирно. У маси се чује да су људи кренули из Чачка, НовогСада и других градова.    18.53 – Због протеста затворене су улице од Таковске до Скупштине, Трг НиколеПашића и Теразије на скретању ка Скупштини Србије.  18.41 – У току је и протесна шетња у Новом Саду. Више стотина грађана кренуло јеБулеваром Михаилом Пупина, у намери да прођу кроз неколико главних новосадскихулица и да се врате на Трг слободе код Градске куће. Траже оставке НебојшеСтефановича, Владимира Ребића, Александра Вучића и да распуштање кризног штаба.  18.35 – Неколико хиљада грађана стигло је на плато испред Скупштине Србије. Узвикују“Идите на Косово”. Нема никаквих  политичких обележја.  Грађани траже оставкуАлександра Вучића и кризног штаба.  18.33 – Једна група грађана која није хтела да прати политичаре скренула је наТеразијама ка Скупштини Србије, а друга група је отишла ка Председништву.  18.23 – Припадници полиције опколили су зграду Председништву Србије, а постављенаје и заштитна ограда . У околним улицама  примећен је велики број полицијских марица.  18.20. – Група опозиционих лидера кренула је ка Скупштини Србије, праћени грађанимакоји жвижде и увикују “Вучићу педеру”, “Вучићу лопове”.  18.10  – “Лажирали су податке о броју оболелих и мртвих. Када се народ побуниоприменили су мере од стране параполиције. Народ лажи више неће да трпи. Свипредставници опозиције су део народа и грађана”, рекао је Јанко Веселиновићокупљеним грађанима.  Они су у затражили  хитно именовање новог кризног штаба коме ће људи веровати. “Овај је изгубио поверење и многи његови чланови морају да сносе кривичнуодговорност”, поручио је Веселиновић, додајући да у новом кризном штабу треба да будуљуди попут Зорана Радовановића и Рада Панића. У том штабу, додаје Веселиновић, немогу да седе људи попут Бранимира Несторовића, Дарије Кисић Тепавчевић и ПредрагаКона.  Захтевају да одговарају полицијски команданти због бруталности полиције токомјучерашњег протеста, да се пусте ухапшени демонстранти и да РТС почне да извештавао протестима и захтевима окупљених.  18.00 – На Платоу испред Филозофског факултета почео је протест грађана.  Више људи него јуче  Према проценама репортера који је на терену био и јуче, каже да је више људиокупљено данас него у среду увече, а да је шаренолика маса.  
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  Тензија расте из минута у минут.  Грађани код Цркве Светог Марка кад год чују пуцње сузавца виче "УА", један део секреће ка Ресавској, али већи ка централном делу.  Лете бакље и флаше, три, четири стампеда  Репортер Н1 јавља да је пала једна бакља испред Скупштине, па да је кренуо истампедо. То је трећи или четврти стампедо који је кренуо од Скупштине ка Тргу НиколеПашића, наводи.  Лете и бакље и флаше.  Група демонстраната прилази полицији и гађа је, за сада не одговара.  Сузавац испред Скупштине  Полиција испред Председништва стајала мирно, изгледа да су испред Скупштине Србијеиспаљени први сузавци, а грађани су кренули ка Пионирском парку, јавља новинарка Н1.  Полиција узима штитове у своје руке, јавља репортерка Н1. Каже да долази и полицијаса псима и полиција у цивилу.  Демонстранти у Нишу испред кабинета градоначелника, тамо нема инцидената. Пуштајухимну.  

  Ђорђе Павићевић, професор ФПН-а, изјавио је да је видљиво, након свих збивања којису се догодили током јучерашњег протеста, да је ситуација јако опасна, као и дапредседник Србије Александар Вучић "не држи ситуацију тако доборо под контролом,као што је то чинио до сада".  Каменоване просторије СНС у Новом Саду  Просторије СНС у Новом Саду су каменоване. Један човек је изашао и покушао да тоспречи, па је дошло до вербалног и мањег физичког сукоба, наводи репортерка Н1.    Протестна шетња је разбијена, јер је део демонстраната отиша на једу, други део надругу страну, ка Покрајинској влади.  Из зграде РТС изашла је група од око 30 припадника полиције који су у приправности,једна група је код Малог позоришта Душко Радовић, јавља репортер Н1.  Једна група полицајаца је и код Цркве Светог Марка.  На протесту у Нишу углавном млади  У Нишу су се грађани окупили на два места, испред градске скупштине, и на Тргу краљаМилана,  а затим су се групе спојиле.  Како јавља репортер Н1, било је позива на Фејсбуку за овај скуп и протест је миран.Наводи да је близу хиљада Нишлија, и углавном су ту млади људи.  Разбијено стакло на РТВ, младић повређен  У Новом Саду, током протеста, повређен један младић.  Протест је стигао до покрајинског медијског сервиса. Кад су кренули ка улазу РТВ,бацали су конзерве, петарде, разбили су стакло, и тада је младић повређен.Демонстранти су поручивали РТВ да их лажу, сада можемо да кажемо да их је неколикохиљада, јавља репортерка Н1.  Ђилас: Људи изашли из беса, доведите у Кризни штаб лекаре који су стручни  "Ово није скуп опозиције, људи су сами изашли из беса. Да ли људи који су нас увели уканџе короне сад треба поново да нас затварају", поручује лидер Странке слободе иправде Драган Ђилас.  "Све се дешава спонтано, ја сам дошао лично да изразим протест, пришао ми је човеккога је председниик назвао Слоба робија и рекао да је пољопривредник из Пазове и данема дан у затвору. За момка чији је отац умро јер није било респиратора, а човекобјавио листу из бонице на којоиј пише да нема довољно респиратора", каже Ђилас.  

 19 / 20



Грађани Београда, Новог Сада, Ниша протестовали на улицама, брутална интервенција полиције у Београду и Новом Саду, сузавац бачен и испред породилишта Народни фронт
четвртак, 09 јул 2020 01:42

  На друштвеним мрежама појавио се снимак да је део окупљених на протесту у Београдуодгурао председника Покрета слободних грађана Сергеја Трифуновића, при том гагађајући.  Ово јесте прекретница, и до сада је било протеста већих и мањих, било је и покушајаупада у скупштину, на телевизију, али никада није била употребљена бруталнаполицијска сила, рекао је за Н1 психолог Жарко Требјешанин.  Људима је прекипело лицемерје и обраћање председника као да смо малоумни, додаоје.  Мислим да долази до тренутка једног великог отрежњења.  Протестна шетња Новим Садом, није примећена полиција  Протест се одржава и у Новом Саду, где су се грађани, испред Градске куће окупилиоко 18х, па кренули у протестну шетњу.  Како преноси репортерка Н1, они захтевају да се распусти Кризни штаб, да се сазнаистина колико је тачно људи умрло и оболело од короне, да се паре за цркве преусмерена оне који су оболели, да се здравствени радници хонорарци запосле и да се људи којису изгубили посао за време епидемије - на њега врате.  Репортерка Н1 јавља да није приметила полицију код Градске куће.  СзС изнео захтеве испред Филозофског факултета  Представници СзС поручили су испред Филозофског факултета да "народ лажи ибруталност више неће да трпи" и изнели захтеве, у име грађана, да се именује нови"деполитизовани Кризни штаб", да одговарају полицијски команданти због бруталностиполиције током јучерашњег протеста, да се пусте ухапшени демонстранти и да РТСпочне да извештава о протестима и захтевима окупљених.  Затим су се упутили ка Председништву.  Бројне снаге полиције са опремом за разбијање демонстрација налазе се око зградеСкупштине Србије на Тргу Николе Пашића.  Ту су полицајци на коњима и са псима, као и неколико полицијских возила.   (Н1, Нова.рс, Директно.рс, НСПМ)  
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