
Ниш: Одборници СНС прекинули даноноћно дежурство, јер су “одбранили“ Скупштину града; СНС Нови сад: Због фијаска опозиције на протестима, престајемо са одбраном скупштине
недеља, 14 април 2019 17:00

Одборници владајуће коалиције у Нишу, који су се 12. априла закључали у Скупштини
града Ниша, одлучили су данас да прекину своје “даноноћно дежурство”.

  

  

⁃ Пошто смо осујетили план опозиционих одборника, који су намеравали предвођени
Бошком Обрадовићем, и другим учесницима протеста да упадну у Скупштину града и
отпочну штрајк глађу, нема више разлога да бранимо скупштинске просторије.Спречили
смо их да на тај начин уцењују грађане Ниша- навео је ГО СНС у Нишу.

  

Група од 35 одборника из СНС, СПС, Покрета социјалиста и ПУПС-а саопштила је да су
се на овај корак одлучили зато што је на у петак протесту “1 од 5 милиона” у Нишу
говорио Бошко Обрадовић, један од лидера СЗС и покрета и Двери.

  

Лидер Двери рекао је на протесту да “ СНС одборници бране Скупштину Ниш од упада
оних који нису имали намере да упадну”
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Иначе, у петак се на протесту “ 1 од 5 милиона” догодио инцидент јер је док је говорио
Обрадовић група младића је узвикивали “фашисте”. Редари и полицајци су спречили
већи инцидент, јер су те младиће отерали са трга на коме се одржавао протест.

  

Савез за Србију из Ниша оптужио је напредњачки режим да су намерно организовали
инцидент на мирном протесту “1 од 5 милиона” и тако показали своју праву природу.

  

Одборници СНС-а у Новом Саду изашли из Скупштине града

  

Одборници Српске напредне странке (СНС) који су два дана провели у Скупштини града
Новог Сада, саопштили су да престају са „одбраном“ скупштине и да се враћају редовним
активностима, јер је по њиховој оцени „опозиција доживела фијаско на протестима“.
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Шефица Одборничке групе СНС-а Дина Вучинић казала је на конференцији за новинаре
да су одборници „бранили Скупштину Новог Сада од могућег упада хулигана са
моторним тестерама или, не дај Боже, са вешалима“.

  

Она је рекла да ће се одборници СНС поново затворити у скупштини „уколико то буде
потребно“, односно како је додала, ако део опозиције који је „јуче доживео фијаско у
Београду не схвати да су преварили и своје присталице које су биле са њима, а ни данас
не знају ко их је предводио“.

  

„Могли сте да видите како то изгледа када се говорницима звижди, када се не зна ко је
организатор, иако је организација трајала више месеци. Данас је све јасније. Јасније је
шта то градјани желе, а шта не желе. Градјани Србије не желе да их представља неко
ко власт жели да промени на улици са пивом у руци. Не желе да то буду насилници и
женомрсци“, навела је Дина Вучинић.

  

Ужице: Одборници власти прекинули „одбрану“ локалне скупштине - Ми смо
чувари демократије на првој линији фронта

  

Одборници владајуће колиције у Ужицу (СНС, СПС и ПУПС), који су у петак поподне
запосели ужичку скупштину како би је, наводно, одбранили од упада и насиља
представника Савеза за Србију, у недељу су изашли из локалног парламента.

  

 3 / 4



Ниш: Одборници СНС прекинули даноноћно дежурство, јер су “одбранили“ Скупштину града; СНС Нови сад: Због фијаска опозиције на протестима, престајемо са одбраном скупштине
недеља, 14 април 2019 17:00

  Они су то одлучили јер су, како су саопштили, „остварили циљ да заштите градскускупштину од рушилачки настројених присталица тзв. Савеза за Србију“.  „Потврда оправданости нашег поступка је то што се на јучерашњем протесту могао чутисамо говор мржње, усмерен ка нама и нашем настојању да се понашамо разумно,одговорно, али и да не дозволимо да тајкуни, фашисти и хулигани воде главну реч удржави“, наведено је у саопшењу ужичких одборника СНС, који су поручили да су„спремни да, уколико буде неопходно, поново стану у одбрану државних институција ида својим физичким присуствому њима сачувају мир и стабилност“.  Иако у Ужицу, током претходних 12 протеста „1 од 5 милиона“, није било инцидента,одборници владајуће коалиције, попут њихових страначких колега у другим градовимаСрбије су, током синхронизоване акције, ушли у ужичку скупштину у петак поподне, какоби је, објаснили су, „заштитили од насиља које спроводи и пропагира тзв. Савез заСрбију“.  „Ми смо чувари демократије и то на првој линији фронта“, саркастично је и кроз смех, усуботу, казао за Данас један од „одборника-чувара“ ужичког парламента.  На питање од кога бране ужичку скупштину, с обзиром на то да у граду током протестаније забележн ниједан инцидент, а да су грађани који протестују отишли у суботу ујутрона протест у Београд, он је узвратио: “Превише си знатижељан. Немој ме вући за језик.Разумеш ти добро шта се дешава“, што је нека врста потврде о томе да су сесинхронизоване „одбране“ локалних скупштина у Србији одвијале по сценарију иналозима врха СНС и централне власти.  (Данас, Бета)  
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