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 Комунална полиција прекречила је осликани мурал код пасареле у подгоричком насељу,
повријеђена три полицајца и више грађана

  

  

Више особа је ухапшено, а три полицајца и више грађана повријеђени су у вечерашњим
нередима у подгоричком насељу Златица.

  

  

 На Златици је дошло до инцидента када је, судећи по снимку који је емитован уживо на
друштвеној мрежи Фејсбук, и реакцијама присутних, полиција бацила сузавац на мјесто
гдје су грађани "стражарили" тробојку осликану код пасареле у том насељу.

  

  

 Полиција је окупљенима претходно издала наређење да се разиђу, а грађани су
формирали "живи зид" око мурала.

  

На Златици је био присутан велики број полицајаца, као и више комуналних полицајаца,
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који су дошли како би прекречили осликану заставу.

  

  

 Када су комунални полицајци, окружени службеницима Управе полиције, након
инцидента приступили санирању јавне површине, дошло је до нових нереда, у којима су
грађани ватрометима и каменицама почели да гађају полицајце, који су на нападе
узвратили сузавцем.

  

Грађани су око 21.40 почели да се разилазе, након поновног апела полиције. Мурал је
прекречен, а полиција је у шуми на Златици, преко пута пасареле, још увијек
растјеривала дио демонстраната.

  

Демонстранти су након 22 сата почели да се враћају, а полиција је поново бацила
сузавац. Дим од сузавца преплавио је парк на Златици.
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  Код зида који је прекречен налази се десетак припадника полиције, а око 22.30 зачуо сесузавац и експлозија иза школе "Драгиша Ивановић".  Полиција је око 23 сата иза школе разбила групу демонстраната и привела више особа.  Неколико полицијских џипова и ватрогасно возило приправно је на улазу у кампуЗлатица.     Током инцидента је наводно повријеђен младић Б.П, који је непознатим предметомпогођен у главу.  Златичани тврде да полицајци нијесу имали идентификационе бројеве на униформи.  Из Управе полиције је речено да је у заједничкој акцији службеника Управе полиције иКомуналне полиције, ради санирања јавне површине, разбијена једна група грађана којаје ометала ту активност.  Из те институције саопштили су да је на Златици окупљено више група грађана, који суих "ометали у санирању јавне површине".  "Првобитно су, више пута упозорени да се разиђу, а потом им је издато наређење о којесу се оглушили. Активности су у току", речено је из УП.  „Џаба хапсите, џаба судите, православљу не можете да наудите“, истакли сутранспарент.  Полиција бацила сузавац и шок бомбе: Не може ни комунална да кречи од сузавца  Полиција је бацила толику количину сузавца и тиме онемогућила кречење мурала икомуналној полицији. Омладина која је бранила мурал је том приликом узела са собом иканте фарбе које су биле намијењене за префарбавање тробојке.  Употреба силе и сузавца на голоруку дјецу, момке, дјевојке, новинаре… Гдје ми живимо?  Видети још:    &#160; Зоран Пажин: Надам се да ће влада Црне Горе и Митрополијацрногорско-приморска превазићи разлике и афирмисати заједничке вредности  Црну Гору последњих дана преплавили графити — тробојке. Све је почело када јеполиција привела групу момака који су насликали српску тробојку  (ИН4С-Вијести)  
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