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Наставио се и данас "Протест против диктатуре", тачније 18. дан за редом када се
око 18 сати испред Народне скупштине окупио мањи број незадовољних суграђана
због резултата председничких избора да би прошетали кроз Таковску,
Светогорску, Македонску и Дечанску, а на самом почетку дошло је до мање свађе
испред зида плача.

  

  

  

ГУЖВЕ ИСПРЕД ТЕРАЗИЈСКОГ ТУНЕЛА

  

Због проласка колоне обустављен је саобраћај кроз Теразијски тунел испред кога се из
првца од Новог Београда створила колона возила. Демонстранти се враћају пред
Народну скупштину.

 1 / 3



Завршен осамнаести дан "Протеста против диктатуре"
четвртак, 20 април 2017 18:48

  БЛОКИРАНА СВЕТОГОРСКА И МАКЕДОНСКА  Колона се упутила ка Дому омладине од зграде РТС-а, због чега нису проходнеСветогорска, Македонска, а ускоро и Дечанска. Сада на располагању није ни тракаиспред Народне скупштине у смеру ка Теразијском тунелу, куда се очекује да ће проћиколона. Проходна је Таковска.
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  МИНУТ ТИШИНЕ ЗА РАШУ  Пред зградом РТС-а , демонстранти су минутом ћутања одали пошту преминулом писцу,глумцу, новинару Раши Попову, који је данас преминуо у Београду.  Блокиран Трг Николе Пашића     Демонстранти су изашли на коловоз ипред Народне скупштине, због чега јеобустављен саобраћај преко Трга Николе Пашића.    RT   Provokator na protestu! #Beograd #protest #protesti2017 #protivdiktature pic.twitter.com/g6MeuE24bu  — Doktor iz Zemuna (@tamodaleko) April 20, 2017    Према првима информацијама рута протесне шетње биће преко Дечанске, Македонске ,Светогорске, Таковске до Трг Николе Пашића, на почетну позицију.    Свађа код "Зида плача"    Дошло је и до мање расправе између чувара зида и демонстранта, тачније члановиУдружења киднапованих и несталих Срба са Косова и Метохије побунили су се рекавшида су они стигли пре демонстранта на то место и да нема шта ту да траже.    Цео скуп добио је и посматраче са зграде Парламента, где су се окупили људи напрозорима и гледали шта се догађа исперд прозора.    Данас лутка Леа прави друштво "луткарки" Мири, већ препознатљивом лицу шетњи.    - Леа је решила да не одрасте, али и да не верује у бајке. Мама и тата јој не раде, а зању нема места у вртићу. Када гледа цртаће, прекине их реклама и појави се Он. Леа јељута и због Шешеља. Као дете неће бити жртва система - испричала је Мира.  (Блиц)   
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