
Н1: Покрет „Еколошки устанак“ објавио списак свих локација у Београду и Србији које ће бити блокиране у суботу
четвртак, 02 децембар 2021 19:14

Еколошки устанак објавио је списак свих локација у Београду и Србији које ће бити
блокиране током протеста у суботу, 4. децембра, због доношења закона о референдуму
и експропријацији.

  

  

У саопштењу је упућен позив свим грађанима, организацијама, студентима и јавним
личностима на окупљање испред Сава Центра, (улаз из Милентија Поповића), већ од 12
сати, одакле ће кренути у двочасовну мирну блокаду аутопута с почетком у 14х.

  

„За оне који се определе за ауто-блокаду: возите изразито успорено (5км/х) од 14х на
потезу од Бубањ Потока – до Аеродрома – до потпуног заустављања“, наводи се у
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саопштењу.

  

Такође, како се додаје, успорена вожња ће бити на кружним токовима: Славија,
Аутокоманда, Општина Нови Београд, као и по београдским мостовима.
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  Наглашено је да сви грађани обрате пажњу да зауставна трака мора бити слободна запролаз хитних служби.  „Студенти ће се окупити испред ТЦ УШЋЕ у 13х одакле ће организовано кренути каСава Центру. Позивамо и адвокате да нам се након протеста на Андрићевом венцупридруже у блокади. Позивамо полицију да стане на страну грађана, обезбеди мирнепротесте и спречи све евентуалне провокације“, наводи се у саопштењу.  Следи списак локација у Беoграду и Србији.  Београдске локације:  Београд – Сава Центар  Београд – Ауто – пут (Бубањ поток – Аеродром)  Кружни токови: Аутокоманда, Славија, Општина Нови Београд  Ибарска магистрала – код Умке и Барича  Панчевачки мост  Бранков мост  Пупинов мост  Обреновачки пут код Макишког поља  Србија:  Нови Пазар – кружни ток у центру  Нова ворош  Кикинда  Нови Сад  Пожега  Ниш – трг Никола Пашић  Велико градиште  Лозница  Смедерево  Нова Варош  Ужице  Пријепоље  Пожаревац  Сремска Митровица  Топлица  Бољевац код мотела Балашевић  Ваљево  Горњи Милановац  Јагодина  Лазаревац  Костолац  Зрењаниски пут код путника  Лесковац  Суботица  Власотинце  Краљево  Шабац  Крагујевац  Вршац  Топола  Панчево  Чачак – кружни токови у граду  Прељина  Кула  Бор  Ужице – ложионички мост  Алексинац – Аутобуска станица  Обреновац  Аранђеловац – циглана  Зрењанин код ЛингЛонга  „Ово је протест свих грађана. Срећна ти блокада, Србијо“, наводи се још у саопштењу.  Подсећамо, еколошки активисти и грађани блокирали су и прошле суботе саобраћај увише градова због донесених закона о референдуму и експропријацији. Полиција уопреми за демонстрације блокирала је тада део демонстраната у Улици кнеза Милоша уБеограду, не дозволивши им да приђу мосту „Газела“, али је део грађана ипак зауставиосаобраћај, на другој страни, код Сава центра. Протести су одржани и у Новом Саду,Прељини, код Крагујевца, у Шапцу и Ваљеву. Током блокаде било је кошкања иодгуривања са полицијом у Београду и Новом Саду. Новосађани, након моста,протестовали и испред станице полиције у Улици Папа Павла, док нису пуштена двојицаприведених активиста. Привођења су се догодила у Прељини, Ваљеву, а инцидент итуча у Шапцу.  (Н1)  
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