
Протест "1 од 5 милиона" у Београду: Сукоб демонстраната са Вучићевим обезбеђењем, пробали да пробију ограду код Председништва Србије; Десимир Стојанов: Осилили су се, народу отимају реке, то ни Турци нису радили
недеља, 11 август 2019 03:31

Мањи инцидент десио се током протеста "1 од 5 милиона" у Београду, када је трочлана
делегација покушала да уклони ограду испред Председништва Србије како би оставила
списак захтева. Тада је дошло до гурања с многобројним обезбеђењем у цивилу, које је
спречавало уклањање ограде.

  

  

Трочлана делегација организатора протеста „Један од пет милиона“ оставила је вечерас
на улазу зграде Председништва Србије у центру Београда списак захтева које је
потребно испунити како би избори били фер.

  

Делегација је најавила да је 1. септембар рок да се то учини, или ће уследити бојкот
избора.

  

Након тога су учесници протеста пробали да уклоне ограду, али је утрчало бројно
обезбеђење у цивилу како би спречило да се то деси тако да је дошло до међусобног
гурања.
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Један од организатора протеста Срђан Марковић рекао је да је са обезбеђењем
постојао договор да се делегацији протеста дозволи да остави списак захтева за фер
изборе. Међутим, пошто им је то онемогућено, учесници протеста пробали су да уклоне
ограду која окружује зграду Председништва.

  
  

VUCICEVO OBEZBEDJENJE ISPRED PREDSEDNISTVA PESNICAMA UDARA STUDENTE I
GRADJANE,A POTOM IH GURA NA OGRADU!
  
  Bahato Vucicevo obezbedjenje nasrce pesnicama na studente i gradjane! #Počeloje #1od5m
iliona p
ic.twitter.com/aqqQgklNKo

  — Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) August 10, 2019    
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Тада је утрчало бројно обезбеђење у цивилу и дошло је до међусобног гурања.

  

Марковић је у једном тренутку успео да прескочи ограду и са списком захтева у рукама
пробао да дотрчи до улаза у зграду, али га је више припадника обезбеђења ухватило и
уз примену физичке силе он је враћен са друге стране ограде.

  

Делегацији протеста је убрзо после тога дозвољено да дође до зграде Председништва и
ту остави списак захтева.

  

  

Пре инцидента испред зграде Председништва, активисти покрета "1 од 5 милиона"
поделили су демонстрантима тоалет папир који је затим бачен на зграду
Председништва.

  

"Овако ћемо обрисати све твоје лажи и манипуалције Вучићу. Уместо да будеш
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председник свих грађана ти их делиш", рекао је један од организатора протеста Срђан
Марковић.

  
  

Neki civili upotrebili su silu protiv troje studenata koji su hteli da uruče zahteve demonstranata...
prekomernu i neopravdanu! To ne bi smeli da urade da nas je bilo više... https://t.co/x96LrTwa
qG

  — Zoran Lutovac (@ZoranLutovac) August 10, 2019    

На крају вечерашњег протеста он је захвалио свим учесницима на храбрости и позвао
грађане без обзира да ли су лева или десна политичка опција да се заједно изборе.
"Нећемо бежати, идемо до краја", поручио је Марковић поновивши да 1. септембра следи
бојкот избора ако се не испуне услови за фер изборе.

  

Марковић у Ургентном центру, организатори криве обезбеђење Председништва

  

Организатори протеста "1 од 5 милиона" саопштили су вечерас да је Срђан Марковић
завршио у Ургентном центру, после обилног повраћања и несвестице као последице
задобијених удараца.
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  Марковић је, како се наводи, тренутно свестан и чека пријем код лекара.  Организатори претходно су окривили су обезбеђење Председништва за вечерашњиинцидент.   "Организатори протеста '1 од 5милиона' су преговарали са надлежним органима предсам протест вечерас, 10. августа како би омогућили трочланој делегацији студената дана степенице председништва оставе документ на коме се налазе 42. тачке Стручногтима протеста '1 од 5 милиона', које представљају црвену линију без чије имплементациједо 1. септембра неће бити избора. Пред сам долазак делегације коју су чинилинападнути студент Срђан Марковић, студенткиња Валентина Рековић и фотограф,обезбеђење је забранило прилазак згради насупрот претходно договореном", наводеорганизатори протеста у саопштењу.  Истиче се да је студентима забрањен улазак, без обзира на раније договорене и уреднопријављене акције, и да стога конфликт који је настао није био проузрокован никаквимделовањем студената организатора, већ како се наводи, "неефикасним и бахатимпонашањем председника Републике Србије Александра Вучића и обезбеђења зградеПредседништва".  Организатори тврде и да су припадници Кобри, специјалне јединице војске Србије,прекршили оквир својих законских овлашћења који налаже да им је дозвољена употребасиле само унутар зграде Председништва.  Стојанов укорио Београђане што долазе у малом броју  У Београду вечерас је одржан 36. протест "1 од 5 милиона", са кога је поручено да власттреба спречити да отима национална добра, реке, шуме, паркове.  

  Десимир Стојанов из села Ракита код Бабушнице, који води акцију против изградњемини хидроелектране у том месту, укорио је Београђане што нису дошли у већем броју напротест, јер ово што власт ради "не личи на државу".  "Осилили су се, народу отимају реке, то ни Турци нису радили", казао је Стојанов.  Активисткиња покрета за одбрану Кошутњака Горана Илић истакла је да је градилиштеу том београдском парку и шуми без документације, али надлежни не реагуују, аизостала је и јавна расправа о томе да се парк претвори у грађевинско земљиште.  Глумац Бранислав Лечић, формални домаћин протеста "1 од 5 милиона", поручио јевласти да се национална добра не могу узурпирати и да ће протести трајати "све док сене успостави систем који ће радити за грађане".   
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  Протест "1 од 5 милиона" у Београду, одржава се тренутно, 36. пут по реду, кодТеразијске чесме.  Грађанима се код Теразијске чесме данас обраћа активиста Десимир Стојанов који јестао у одбрану река у Ракити којима прети уништавање од стране Минихидроелектрана, као и активисткиња протеста за одбрану Кошутњака Горана Илић.    

  Фото: твитер  Протестна шетња ће кренути од Теразијске чесме, преко Трга Николе Пашића, крозДечанску и Нушићеву улицу до Македонске, Светогорске и Таковске улице, затим крозулице Кнеза Милоша и Краља Милана до зграде Председништва, наводи се у најави "1од 5 милиона".  (Агенције)  
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