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 БЕОГРАД - На територији читаве Србије полиција данас није зауставила ниједан
аутобус, ни комби који су превозили путнике ка Београду, написао је на свом твитер
налогу министар унутрашњих послова Небојша Стефановић.

  

  Он је навео да су информације о наводном заустављању аутобуса са путницима за
Београд - лажна вест.   

"Немојте да ширите лажне вести", поручио је он, одбацујући спекулације поводом
данашњег протеста у Београду на који је опозиција позвала грађане из целе Србије.

  

Протест у 15 сати, полиција у Скупштини

  

У Београду је данас испред Дома Народне скупштине за 15 часова заказан протест "Сви
као један – 1 од 5 милиона", а према писању медија и објавама на друштвеним мрежама у
згради Скупштине налазе се снаге полиције.

  

ТВ Н1 пренела је да су припадници полицијске бригаде, који су у Косовску улицу
довезени у два аутобуса, ушли у Скупштину, а један од лидера Савеза за Србију Драган
Ђилас на свом твитер налогу објавио је снимак како полиција улази у зграду парламента.
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Ђилас је објавио и снимак како се уклањају тоалети који су постављени испред зграде
Дома Народне скупштине.

  

Посланик Српске напредне странке Владимир Ђукановић рекао је за Н1 да је у згради
парламента ноћас било 90 одсто народних посланика СНС, а посланик СНС Србислав
Филиповић је на изласку из Скупштине рекао да је "ноћас радио важне ствари за
државу", као и да ће се вратити.

  

Према извештајима Н1, грађани се окупљају у Новом Саду, одакле ће сви заједно доћи у
Београд на протест. Како су у Савету протеста "Један од пет милиона" у Новом Саду
рекли, неће бити организованих аутобуса, јер је било проблема са аутопревозницима и
нису успели да обезбеде превоз.

  

Репортерка те телевизија јавила је да аутобуси из Панчева не саобраћају за Београд
јутрос од девет сати. На шалтеру Аутотранспорта Панчево постављено је обавештење за
грађане да је то предузеће редуковало поласке у међумесном саобраћају, "услед
недовољне количине горива као и недовољног броја извршиоца".

  

Председник покрета Двери Бошко Обрадовић на свом твитер налогу написао је да су у
Чачку укинуте редовне аутобуске линије за Београд до 17 часова.

  

Председник Демократске странке Зоран Лутовац Лутовац у петак је после састанка
лидера Савеза за Србију најавио је да ће на скупу у суботу уједињена опозиција изнети
захтеве за промене у Србији, али није желео да каже који су захтеви, наводећи да ће
све бити јасно на протесту на којем ће говорити опозициони политичари и истакнуте
јавне личности.

  

Непрописно постављени мобилни тоалети померени 10 метара

  

Секретаријат за инспекцијске послове града Београда саопштио је да су мобилне
тоалете, који су били постављени у Пионирском парку, дежурни комунални инспектори
померили са колског прилаза, а што је, како се наводи, учињено након телефонских
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пријава грађана.

  

Према речима секретарке за инспекцијске послове Соње Божовић, мобилни тоалети су
померени свега десетак метара.

  

"Иако су постављени без претходне сагласности и то на противпожарном путу, чиме је
угрожена безбедност грађана, тоалети су померени свега десетак метара у односу на
првобитну локацију", навела је Божовић.

  

Поповац: Полиција није искључила из саобраћаја ниједно возило

  

Начелник Полицијске управе у Панчеву Никола Поповац демантовао је наводе који су се
појавили на друштвеним мрежама, а према којима су њихови службеници искључили из
саобраћаја нека возила.

  

Полиција није искључила из саобраћаја ниједно возило, нити га упутила на ванредни
технички преглед, навео је Поповац у изјави достављеној медијима, у којој је апеловао да
се не шире неистините информације и полиција злоупотребљава за политичке обрачуне.

  

Тиме се, како је навео, наноси штета полицијским службеницима који, тврди,
професионално и предано брину о безбедности свих грађана.

  

СНС: Опозиција измишља блокаде путева и саобраћаја

  

Владајућа Српска напредна странка (СНС) оптужила је данас лидере опозиционог
Савеза за Србију (СзС) да, суочени са чињеницом да ће на за данас најављеном
протесту у Београду "доживети још један дебакл у низу", "измишљају некакве блокаде
путева и саобраћаја".
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"Српска напредна странка саопштава да су очекиване лажи лидера Савеза за Србију,
тајкуна и лопова (Драгана) Ђиласа и (Вука) Јеремића и фашисте (Бошка) Обрадовића.
Када су јутрос схватили да ће доживети још један дебакл у низу, да грађани Србије не
подржавају њихово насиље, да се гнушају ових силеџија, фашиста и лопова, сада
измишљају блокаде путева и некакво укидање аутобуских и железничких линија", каже
се у саопштењу СНС-а.

  

Српска напредна странка је зато позвала "грађане на уздржаност, да не наседају на
провокације и изазивање инцидената", а државне органе да осигурају ред и мир на
улицама Београда и спрече сваки облик планираног насиља и уништавања народне
имовине.

  

(Танјуг)
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