
Нови Сад: Неколико хиљада грађана на протесту, разлупане и запаљене просторије СНС, разбијена врата Градске куће, полиција испалила сузавац, демонстранти скандирали: “Милоше, одлази” и “Вучевићу, где си”
четвртак, 09 јул 2020 01:41

Неколико хиљада грађана окупило се у Новом Саду на Тргу испред Градске, а
придружили су им се студенти из новосадских студентских домова. Дуга колона
демонстраната затим је наставила да се креће улицама града. Током протеста су
разлупане просторије СНС, а разбијена су и врата Градске куће.

  

  

Група полицајаца ушла је у Градску кућу, али они не иду међу демонстранте, нити
спречавају групе младића у црним мајицама да насрћу на зграду. Тек око 22 часа су
изашли из Градске куће и испалили сузавац на демонстранте. Окупљени су се након
тога разишли. Просторије СНС у Новом Саду у међувремену су запаљене.

  

 1 / 4



Нови Сад: Неколико хиљада грађана на протесту, разлупане и запаљене просторије СНС, разбијена врата Градске куће, полиција испалила сузавац, демонстранти скандирали: “Милоше, одлази” и “Вучевићу, где си”
четвртак, 09 јул 2020 01:41

Демонстранти су се раније током дана кретали Булеваром ослобођења, одакле су
кренули ка згради Бановине.

  

Спорадично су се смењивале песме о Косову и светињама са левичарским песмама и
позивима за хапшење Вучића.

  

Група од пет младића обучених у црно гађала је патролу полиције камењем и петардама.
Напад се десио на углу Булевара и Максима Горког.

  

  

Иста група младића касније је камењем и петардама засула зграду РТ Војводине.
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Полиција је блокирала приступ Бановини, па су демонстранти кренули назад ка Тргу
слободе. Успут су каменицама разлупали просторије локалног СНС.
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  Испред Градске куће демонстранти скандирају “Милоше, одлази” и “Вучевићу, где си”.Група младића у црним мајицама у једном тренутку је разлупала врата на улазу уГрадску кућу. Занимљиво је да нигде нема полиције.  Demonstranti nose povredjenog u Novom Sadu pic.twitter.com/jXyRgmmUHN— nova.rs (@novarsonline) July 8, 2020    

  Мада је званична организација протеста позивала на протест без икаквог организатора,на самом почетку протеста је дошло до вербалног сукоба између покрета десничаракојим руководи Урош Вељовић и младића за ког, како сазнајемо, припада покрету “1 од 5милиона”.  (Нова.рс, Данас)  
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https://t.co/jXyRgmmUHN
https://twitter.com/novarsonline/status/1280945189209636866?ref_src=twsrc%5Etfw

