
Због високих цена горива одржан још један протест, у Београду блокирана Газела и Зрењанински пут код Борче; У Новом Саду блокирана раскрсница код Футошке пијаце
понедељак, 11 јун 2018 08:21

Први радни дан ове недеље освануо је сунчан, готово идиличан, саобраћај се све
до 8.15 одвијао скоро без проблема, па чак и већих гужви, а онда су уследиле
блокаде Газеле и Зрењанинског пута код Борче. Ипак, нешто пре 9.00 блокада је
уклоњена и тренутно се саобраћај преко Газеле одвија колико-толико нормално.
Како су званичници истакли, саобраћајна полиција је уклонила осам возила која су
блокирала саобраћај на овом правцу. Блокада саобраћаја забележена је и на
Зрењанинском путу, код Путника, због чега је све до 9.00 био обустављен саобраћај
у правцу ка граду, па нису функционисале линије јавног градског превоза 101, 102,
105 и 105Л.

  - Све линије поново нормално функционишу - рекли су нам диспечери ГСП "Београд".  

  

- Неколико возила је блокирало Газелу код "Сава центра", у правцу ка аеродрому, и ту је
саобраћај потпуно обустављен - јављају београдски таксисти.
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Блокада саобраћаја забележена је и на Зрењанинском путу, код Путника, због чега је
обустављен саобраћај у правцу ка граду, па тренутно не функционишу линије јавног
градског превоза 101, 102, 105 и 105Л.

  

На већини других градских улица саобраћај се одвија за сада нормално и без већих
гужви, а чини се да су из страха од гужви многи Београђани одлучили да данас на посао
не крену својим четвороточкашима.

  

Како јавља наша репортерка са Славије, ситуација је потпуно мирна и нормална. Нема
никаквих паркираних и "покварених" возила, осим пар аутомобила саобраћајне полиције
који дежурају на кружном току.
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  Нешто више возила тренутно је на ауто-путу, из правца Душановца ка Новом Београду,као и на Коњарнику око Плавог моста, те у Радничкој код Аде Циганлије и у булеваруослобођења код Трошарине.  - Тренутно су значајније гужве само на ауто-путу, нарочито око Газеле - поручујубеоградски таксисти.  До мањих блокада је, како сазнајемо, дошло у Сопоту, као и на Ибарској магистрали, уселу Жупањац у општини Лазаревац, и то у правцу ка Београду.  Блокада код Футошке пијаце у Новом Саду  Возачи у Новом Саду, незадовољни због повећања цене горива, јутрос су око 7.20часова блокирали три смера раскрснице код Футошке пијаце.  
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  Припадници саобраћајне полиције снимали су њихове регистарске ознаке и саопштилидемонстрантима да ће, уколико не склоне возила, добити прекшајне пријаве.   Расксница је у потпуности блокирана. Претходно су возила користила смер где немапаркираних аутомобила како би заобишла блокаду.  Инцидент код блокаде у Борчи - претучен и опљачкан мушкарац?  Јутрос, током протеста возача због високе цене горива код Зрењанинског пута,неколико учесника блокаде саобраћаја претукло је мушкарца.  Како јавља новинар ТВ Прве Дарко Јевтић, све се одиграло око 08.30, на углу улицаЗрењанински пут и Ивана Милутиновића.  Једног грађанина напала су три мушкарца, више пута су га ударали у главу, а затим суму узели торбицу и удаљили се ка месту блокаде. Он је кренуо за њима и угледао јесвоју торбицу код једне жене, која му је дала његову торбицу, из које је, како сеиспоставило, украдено 300 евра.      Your browser does not support the video tag.   Начелник Београдске полиције Веселин Милић рекао је у изјави за Тањуг да је случајпријављен око 8.30 часова, и да је у току идентификација лица. "Полиција више нећетолерисати ни овакво, нити било какву врсту насиља и у складу са својим овлашћењима,законом и договором са надлежним тужилаштвом, процесуираће насилнике", поручио јеМилић.  (Н1-Блиц)  
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