
Протести грађана у Београду, Новом Саду, Нишу, Чачку, Крагујевцу, Врању, Лесковцу, Новом Пазару, Зрењанину, придружили им се здравствени радници из ковид болница, демонстранти отерали провокаторе
четвртак, 09 јул 2020 22:26

У неколико градова Србије - Београду, Новом Саду, Врању, Ниш, Крагујевцу, Чачку,
Зрењанину, Крушевцу и Краљеву одржан је миран протест грађана. Они су трећи
дан заредом изашли на улице незадовољни стањем у држави, актуелном влашћу и
најављеним новим мерама за сузбијање коронавируса. Овог пута применили су нову
стратегију - мирно седење на улицама.
  

  

  

00.11 – Завршени протести у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.

  

00.03 – Грађани испред скупштине се полако разилазе, и док неки праве журку и певају
“Ко не скаче, тај је Вучић” , други скупљају лименке и папир са улице.

  

 1 / 18



Протести грађана у Београду, Новом Саду, Нишу, Чачку, Крагујевцу, Врању, Лесковцу, Новом Пазару, Зрењанину, придружили им се здравствени радници из ковид болница, демонстранти отерали провокаторе
четвртак, 09 јул 2020 22:26

  00.01 – Многи демонстранти у разговору са нашим репортерима коментаришу да се садавидело да је синоћ све било организовано, а да је вечерас био прави народни скуп.  23.38 – Добар део демонстраната се разишао, јављају репортери Нова.рс, неки ка ТргуНиколе Пашића, а један део је отишао код чешке амбасаде у Булевару краљаАлександра.  У Пионирском парку има много мање људи,  а највише су сконцентрисаниоко ограде испред скупштине. Неки машу заставама Србије и узвикују “издаја”. Добацујуполицајцима који стоје на улазу у скупштину  “Ууаа”  и “Кога браните”.  

  22: 31 - Ниш: Грађани као и синоћ, гађали плакат и фотографију АлександраВучића, девојке се грлиле са полицијом  Демонстранти који су се вечерас окупили у центру Ниша поново су се прошетали допросторија Српске напредне странке, где су, као и синоћ, гађали плакат и фотографијупредседника државе Александра Вучића.  
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  Грађани нису нападали полицију, а телевизијске камере су забележиле тренутак кад судевојке које су протестовале прилазиле полицајцима како би их загрлиле.  23.25 – Новинару Нова. рс Војиславу Милованчевићу указана је вечерас лекарска помоћу Ургентном центру након што га је напала група хулигана док је извештавао са протестаиспред Скупштине Србије.  “Пратио сам и снимао шта се дешава на иначе мирномпротесту. Видео сам неко комешање у парку код Скупштине, тада ми је пришла групамомака са капуљачама. Један од њих се, када је видео да снимам, залетео ка мени ипитао ‘шта снимаш’. Рекао сам му да сам новинар и онда ме је ударио, мислим боксером.Замахнуо је два пута и трећу пут ме је погодио у потиљак и раскрварио ми је главу”,рекао је Милованчевић.  23.05 – Познати српски ТВ водитељ Иван Ивановић објавио је на свом Твитеруузнемирујуће фотографије на којима се види фото-апарат умазан крвљу, као и још једнуна којој се виде крвави пешкири, из коментар да је вечерас пред Скупштином Србијепретучен његов фоторепортер.    Moj reporter, pre 10 min pic.twitter.com/6oIiD96vZ1  — Ivan Ivanović (@veceivan) July 9, 2020    22.58 –  Једна група младих демонстраната заиграла је коло испред скупштине.    22.40 – Грађани Новог Сада вечерас су у мирној протестној шетњи Булеваром МихајлаПупина ка Варадинском мосту где су се зауставили и блокирали саобраћај. Потом су сеупутили ка Булевару цара Лазара, где су сели испред Променаде.  

  Како је јавила телевизија Прва, тренутно се на тим локацијама налази стотинак грађана,док су јаке полицијске снаге распоредјене око зграде Народне скупштине, као и испредпредседништва.  
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  Летеле бакље и флаше: Демонстранти отерали провокаторе  Група провокатора, распоређена испред Скупштине Србије и преко пута на улазу уПионирски парк напала је вечерас демонстранте који сатима мирно протестују седећи наулици.    Групе младића потукле сусе на улазу у парк, а у који су претходно побацане запаљенебакље.  Група која је изазвала инцидент, наводно је отерана, а грађани који мирно протестујупозивају све да се врате и седну на улицу.  Хулигани са капуљачама разбили главу репортеру Нова.рс  

  Новинари Нова.рс и трећег дана протеста испред Скупштине Србије жртве су насиља, аовога пута су репортера Војислава Милованчевића напали хулигани са капуљачама, докје извештавао о њиховом опструирању мирног протеста.  
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  Њега су момци у црним мајицама, са капуљачама, напали у парку између Влајковићевеулице и зграде Народне скупштине, док је радио свој посао.  На Твитеру се вечерас појавио снимак на ком се види група млађих мушкараца сафантомкама, како напада групу студената који су мирно протестовали пред СкупштиномСрбије.  У опису снимка је наведено да су хулигани напали и студенткиње.  Једна група младих демонстраната заиграла је коло испред скупштине  

  Нови Сад: Кратка блокада Варадинског моста  
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Грађани Новог Сада вечерас су у мирној протестној шетњи Булеваром Михајла Пупинака Варадинском мосту где су се зауставили и блокирали саобраћај. Потом су се упутилика Булевару цара Лазара, где су сели испред Променаде. Током данашњег протестапрошетали су градским улицама у знак протеста против актуелне власти и начина какосе води борба против епидемије коронавируса.  

  Седали су неколико пута на улицу да би на тај начин показали да су против насиљатоком демонстрација. Током протесне шетње отишли су и пред зграду полиције тражећипуштење јуче ухапшених демонстраната, па затим до у мирној протестној шетњиБулеваром Михајла Пупина ка Варадинском мосту.  Грађани су се окупили на Тргу слободе и пошто су једно време мирно седели на платоу,кренули су у шетњу. На почетку шетње организатори су се договорили да сваки пут каданеко баци петарду, они седну. То се догодило већ на почетку шетње код окретнице кодСНС-а.  Здравствени радници из ковид болница у Београду придружују се протесту кодСкупштине  На платоу испред Цркве Светог Марка група лекара и здравствених радника који раде уковид болницама у Београду, окупила се да уочи вечерашњег протеста искажунезадовољство актуелном ситуацијом у здравству, а потом ће се, како су за Н1 рекли,придружити протесту код Скупштине, јер наводе да стоје уз свој народ у овом тренутку.  

  Они кажу да је здравствени систем пред пуцањем, а да држава није то предвидела и дасу лекари заједно са грађанима жртвовани.  
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  “Касно је за захтеве и епидемиолошке интервенције, јер су потези државе у последњихмесец дана неминовно морали да доведу до катастрофалне епидемиолошке ситуације ипоследично - потпуног колапса здравства”, кажу окупљени.  
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  Додају да нису сигурни да су грађани до краја свесни актуелне ситуације, која је горанего што се представља. Својим скупом желе да мотивишу и друге здравствене радникеда иступе и укажу на проблеме са којима се суочавају.  Окупљени здравствени радници нису желели да буду снимани, нити фотографисани.  Група која је стајала уз зграду, која је покушала да натера људе да устану, кренула је каПионирском парку.  Један младић је погођен у главу пластичном флашом, и бакља је такође полетела,наводи наш новинар.  Комешање испред Скупштине  Дошло је до комешања окупљених између обода зграде Скупштине ка Влајковићевојулици, група која је палила бакље кренула је уз ограду, испред степеништа парламента,у парк ка Влајковићевој и полиција је почела да се поставља на том потезу.  Они су изненада кренули у један јуриш ка људима који су седели. Ради се о групипристалица Срђана Нога.  
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  Jедна група демонстраната тера другу, момци са црним маскама су се појавили.  Чује се "Седи доле".  Полиција се држи по страни, неколико десетина распоређено је уз саму зградуСкупштине, јавља репортер Н1.  Ниш: Шетња до СНС и загрљај са жандармеријом  Грађани Ниша су прошетали централним градским улицама и више пута у знак протестпротив насилних демонстрација сели на плочник. Другог дана протеста у Нишу,учесници су прошли су поред локалног суда, до Клиничког центра, где су поздравилимедицинске раднике, да би отишли и до посторија СНС, где су се након краћих тензија,изгрлили са припадницима жандармерије, да би протест завршили испред Градске куће.  
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  Протест је све време био миран, а ново окупљање је заказано за сутра у 19 часоваиспред Градске куће.  Током шетње грађани су се у једном моменту поделили у две групе – једна је остала кодСуда, а друга кренула у шетњу нишким булеварима, до СНС и назад, да би се раздвојенегрупе опет спојиле и заједно завршиле протест испред Градске куће.  Напетости је било пред просторијама СНС, где су их дочекали припадницижандармерије. Грађани су довикивали полицајцима “Кога ви чувате?”, а  јаја и флаше суполетели ка просторијама.  Међутим, када су грађани сели на тротоар, ситуација се смирила. Чак су појединиграђани једном од припадника жандармерије дали српску заставу и загрлили га.  Кусовац: Тактика вечерас боља, нема група које изазивају инциденте  Новинар Зоран Кусовац, који присуствује вечерашњем протесту испред Народнескупштине у Београду, рекао је да је тактика овог окупљања боља, али да без формалнеорганизације нема редарске службе чији задатак је да спречава ситуације које се немогу контролисати.  
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  Кусовац је за Н1 рекао да вечерас није видео групе које су претходне вечери биле упрвим редовима, а које су према његовим речима дошле спремне са каменицама и првенапале полицију и отпочеле сукобе.  22.00 – Једна група демонстраната кренула је ка паркићу поред Скупштине ка Косовскојгде је уочена група од  десетак младића са ранчевима и капуљачама на глави искандирају “скините капуљаче”.  21.54 – Међутим, док је Немања говорио један дечко је улетео и почео да виче ” да ли музаиста верујете, чујете шта прича”. Демонстранти су почели да добацују: “Нећемонавијаче”. Немања, за кога су неки од грађана рекли да је присталица Срђана Нога, биоје окружен непознатим набилдованим мушкарцима који су дечка који му је упао док јеговори убрзо склонили.  
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  21.50 – “Позивамо све лекаре, професоре, сви службенике, да дођу. Хоћемо сменуКризног стаба. Нећемо да слушамо Кона, нећемо ни Ђиласа, ни Тадића. Нећемо никогајер нас сви лажу”, наставио је Немања.  

  Грађани су се вечерас окупили у центру Београда, Новог Сада и Ниша, где протестујуседењем на асфалту како би се дистанцирали од, како тврде, провокатора који су синоћизазвали нереде. Протестне шетње одржане су и у Врању и Крушевцу.  Ђурић: Желим да мислим да је председник био недовољно информисан  Петар Ђурић, са којим је репортер Н1 разговарао на протесту испред Скупштине, рекаоје да "не зна шта да каже о председниковој изјави да он 'ноторно лаже'". "Желим дамислим да је недовољно био информисан, и он и министар Лончар. Папир је ту који сведоказује, жао ми је што су такви и како се понашају, то је наша реалност и суштина овогмедијског мрака. Ја сам овде да се борим за правду и за истину", каже он.  
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  "Моја реакција је да нико нема права да се наљути на истину. Отац је мене учио дагледам у 22. век, као што ћу и ја учити свог сина, људи то виде, препознају, виде да јеово за ћалета", рекао је Ђурић, који је на протест дошао у мајици са стиснутом песницоми натписом "Ћале, ово је за тебе!".  Српски студенти и докторанти сачекали Вучића испред резиденције амбасадора уПаризу.  Транспарент: Ти си ковид Србије.  

  Окупљени опколили новинарку: Седи доле, уа РТС  
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Протести грађана у Београду, Новом Саду, Нишу, Чачку, Крагујевцу, Врању, Лесковцу, Новом Пазару, Зрењанину, придружили им се здравствени радници из ковид болница, демонстранти отерали провокаторе
четвртак, 09 јул 2020 22:26

  Јаке снаге Жандармерије стациониране су у Косовској улици. Са опремом за сузбијањедемонстрација седе на степеништу Скупштине Србије.  Миран протест полако мења атмосферу. Демонстранти скандирају “Косово је срцеСрбије”, “Вучићу лопове”.   21.30 – Неко је у маси на плато упалио бакљу, али је то наишло на љутиту реакцијуокупљених који су поручили : Нећемо да рушимо Београд”  
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Протести грађана у Београду, Новом Саду, Нишу, Чачку, Крагујевцу, Врању, Лесковцу, Новом Пазару, Зрењанину, придружили им се здравствени радници из ковид болница, демонстранти отерали провокаторе
четвртак, 09 јул 2020 22:26

  У неколико градова Србије, Београду, Новом Саду, Врању и Чачку почело је окупљањеграђана који су и данас, трећи дан за редом, изашли на улице у знак протеста збогнезадовољства стањем у држави и најављеним новим мерама за сузбијањекоронавируса.  На платоу се могло видети и једно свештено лице. НИје хтео да откривамо његовидентитет. “Довољна је порука то што сам ту”, каже он.  
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Протести грађана у Београду, Новом Саду, Нишу, Чачку, Крагујевцу, Врању, Лесковцу, Новом Пазару, Зрењанину, придружили им се здравствени радници из ковид болница, демонстранти отерали провокаторе
четвртак, 09 јул 2020 22:26

  19.20 – “Мислим да је добро што се послата порука да се направи дистинкција измеђухулигана и обичних грађана, и да се на тај начин покаже да је на улици много вишемирних грађана. Очекујем да у једном тренутку може доћи до ескалације како би сепротести разбили и на тај начин грађани одвратили од поновног изласка на улице”,рекао је за Нова. рс политиколог Вук Велебит.  – Коњица је стигла на углу са Косовском улицом.  19.16 – Плато испред Скупштине се пуни. Грађани седе на улици и у парку, дувају упиштаљке и тапшу. Могу се видети транспаренти: “Не наседај, седи”  19.09 – “Имамо по 20 година. Нећемо насиље, хоћемо бољу будућност”, поручују девојкекоје су дошле на протест .  Грађани су за данашњи протест преко друштвених мрежа обавештени да ће се"протестовати седећи" да би се разликовали од оних који су дошли да изазову насиље.  Друштвеним мрежама шире се позиви на наставак протеста у Београду, уз слоган - Седидоле! Најављује се и наставак протеста у Новом Саду, Нишу, Чачку, Крагујевцу, као и уНовом Пазару, Зрењанину...  
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Протести грађана у Београду, Новом Саду, Нишу, Чачку, Крагујевцу, Врању, Лесковцу, Новом Пазару, Зрењанину, придружили им се здравствени радници из ковид болница, демонстранти отерали провокаторе
четвртак, 09 јул 2020 22:26

  Грађани Новог Сада почели су да се окупљају у центру града где је најављеноодржавање протеста.  Окупљени грађани, углавном млађи, носе различите транспаренте и заставе, међукојима су “Срам вас било”, “За чију децу?”, “Прави Гари зна шта је симбол Новог Сада”.  Грађани, како је јуче најављено, траже оставке директора полиције Владимира Ребића,министра унутрашњих послова Небојше Стефановића, те градоначелника Новог СадаМилоша Вучевића и председника Србије Александра Вучића.  
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Протести грађана у Београду, Новом Саду, Нишу, Чачку, Крагујевцу, Врању, Лесковцу, Новом Пазару, Зрењанину, придружили им се здравствени радници из ковид болница, демонстранти отерали провокаторе
четвртак, 09 јул 2020 22:26

“Вечерас #СедиДоле јер грађани који не желе немире и сукобе треба да се одвоје одангажованих група хулигана који ће изазивати сукобе!”, поделио је на свом Твитерналогу политиколог Вук Велебит, а судећи према брзини којом се слоган ширидруштвеном мрежом, мало ко до вечерас неће знати да је идеја да се мирни учесниципротеста дистанцирају од оних који нападају полицију и изазивају инциденте.  Обрадовић: Брутална интервенција је знак слабости режима, упад у Скупштинунема ни смисла ни ефекта, одговарао би само властима  Лидер Двери Бошко Обрадовић који је јуче брутално претучен од стране Жандармеријена углу Кнеза Милоша и Булевара краља Александра и данас се појавио на протестуопозиције испред Народне Скупштине.  

  “Са једне стране је непријанто добити пендреке од стране Жандармерије, није пријатнобити прегажен на улицама Београда и свакако није гледати на друштвеним мрежама имедијима све оне сцене бруталне интервенције полиције ничим изазване над мирним иненасилним демонстрантима. Оно што са друге стране можда једино позитивно је у томешто је онаква брутална интервенција увек показатељ слабости режима и да се на силупокуша да се угуши један покрет и покушај опозиције да дође до демократских промена”,рекао је Обрадовић.  Лидер Двери Бошко Обрадовић изјавио је за Н1 да је "ово прави протест, миран иненасилан". Према његовим речима, упад у Скупштину нема никаквог смисла и ефекта.  "То ће одговарати само властима да нас прикажу као насилнике који хоће нешто на силу,ми то нећемо, хоћемо само елементарне демократске вредности", рекао је Обрадовић.  Грађани Ниша су прошетали централним градским улицама, од Градска скупштинедо Трга краља Милана, где су у знак протеста сели на земљу.  Током шетње су ишли у мањим групама или паровима, а већина носи маске.  

  Пре шетње, окупљни су сели на плато пред Скупштином града, испред које је стајалажандармерија. Један од главних транспарената је: Наш непријатељ није невидљив.После десетак минута жандармерија је повукла, а окупљени су их испратили аплаузом.  Протест протиче мирно, а како јављају Јужне вести, већина Нишлија седи и чују сепиштаљке.  Испред Скупштине Србије и у Пионирском парку преко пута Скупштине почело јеокупљање грађана који су на протест позивани и данас преко друштвених мрежа.  Позив суграђанима да вечерас у 18х дођу испред Скупштине Србије поделио је и лидерПокрета слободних грађана Сергеј Трифуновић, уз напомену да обуку бее мајице какоби показали ” да нису равноземљаши и хулигани и тиме направити јасну дистинкцијуизмеђу полицијских хушкача и нас који смо дошли да искажемо незадовољство.”    Večeras #SediDole  jer građani koji ne žele nemire i sukobe treba da se odvoje odangažovanih grupa huligana koji će izazivati sukobe! pic.twitter.com/N8nzzMam26  — Vuk Velebit (@vukvelebit) July 9, 2020    У Новом Саду, како јавља 021.рс, протест се наставља вечерас у 18х, а окупљање је наТргу слободе.    Večeras još jedan protest u Novom Sadu https://t.co/wqKbjqe2rl #NoviSad  — Radio 021 (@Radio021) July 9, 2020    “Јужне вести” такође јављају да се протести вечерас настављају у Нишу, Врању иЛесковцу – као и да су организатори поручили свима који би да нападају полицију да недолазе.    Organizatori poručuju svima koji bi da napadaju policiju da ne dolaze i najavljuju da će odvečeras protest obezbeđivati Sindikat vojske i policije. #Niš #protest2020 https://t.co/EtB2LnCU3Y  — Južne vesti (@juznevesti) July 9, 2020    Најављено је да ће од вечерас протест обезбеђивати Синдикат војске и полиције.  Грађани Новог Пазара преко друштвених мрежа су од синоћ почели да позивају својесуграђане на протест који су неформално заказали за вечерас у 19х у центру НовогПазара.    Vidimo se... pic.twitter.com/uIof3rSN5r  — Grof od Kačulica (@Grof_OdKaculica) July 9, 2020    Један од организатора протеста је Ирфан Угљанин, који је у разговору за наш порталнагласио да је у питању мирни протест, какав и доликује грађанима овог града који су сенашли у једној од најтежих ситуација од када овај град постоји.  Твитераши из Чачка такође деле обавештење о вечерашњем протесту.  На друштвеним мрежама појавио се и позив на протест у Зрењанину.  (Агенције)  
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