
Шабац: Присталице напредњака из Руме, Лознице,Богатића, Новог Сада, Сремске Митровице протестовале испред Основног јавног тужилаштва, окупљени раширили транспарент „Стоп жутом олошу“ и заставе СНС
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Српска напредна странка одржала је протест испред Основног јавног тужилаштва у
Шапцу, са кога је затражена "правда" за њиховог члана Душана Прокића, који је у суботу
био на багеру и сукобио се са једним од учесника протеста Драганом Миловановићем
Црним.

  

  

Како је јавио репортер Н1, протест је протекао мирно, а окупило се око хиљаду до
хиљаду и по напредњака, који су се разишли убрзо по завршетку.

  

Неколико аутобуса са регистрацијама Чачак и Рума одвезло је учеснике скупа.

  

Напредњаци су са протеста поручили да је Душан Прокић у болници, где га чека
операција. Сви који су говорили рекли су како је Прокић кренуо на страначки рођендан у
Београд, да није могао да прође, да је заустављен на мосту и добио батине.
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Међутим, нису објаснили зашто је Прокић, заједно са осталима који су учествовали у том
инциденту, ишао багером на рођендан СНС у Београд, као ни зашто је био маскиран.

  

Сматрају да државни органи треба да доведу поступак до краја и осуде нападача на
Прокића.

  

На протесту у Шапцу присталицама се обратио Дарко Глишић, председник Извршног
одбора Српске напредне странке.

  

„Срам било Зеленовића сто хушка људе да би пала крв. Њима је данас Црни херој. Срам
их било, нећете зауставити Шабац и Србију. Доста више лопова и Небојше Зеленовића.
Вучић сваки пут узме све више и више гласова. Неће вас бре људи, не изазивајте људе.
Ето вам прилике 3. априла. Неће вас нико више бре“, рекао је он, преноси Нова.рс.

  

Скуп се зове "Правда за Душана Прокића". Они су почели да се окупљају у 15 сати на
позив шабачких напредњака. У једној од њихових интерних вибер групи поручено је
чланству да се хитно окупе испред тужилаштва како би протестовали против бившег
градоначелника Небојше Зеленовића и пуштања из противора Драгана Јовановића
Црног. У Шабац стигли напредњаци из Руме, Лознице,Богатића, Новог сада, Сремске
Митровице...

  

Како јавља репортер Нова.рс испред зграде тужилаштва окупило се за сада неколико
стотина људи. Испуњен је цео плато али саобраћај за сада није блокиран. Испред је
раширен транспарент „Стоп жутом олошу“, вијоре се и заставе СНС.

  

Како је јавио репортер Н1, окупљенима ће се обратити градоначелник Шапца,
Александар Пајић, заменик градоначелника, Блажа Кнежевић, посланик напредњака
Бобан Бирманчевић и неко од функционера из Београда.

  

„Ми тражимо правду, тражимо је за све Шапчане. Позивам Зеленовића, Душана
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Петровића и ту лоповску екипу да виде ста је протест и подршка“.

  

Са бине су поручии да поједини медији извештавају нетачно, да су Зеленовићеви људи
напали њих и угрозили им кретање.

  

  

Испред тужилаштва је инсталирана бина са које су се пуштале патриотске песме попут
песме „Ој Косово, Косово“, „Ово је Србија и слично“…

  

На скуп су дошли и људи којима радно време није било завршено и то како преноси
репорте Нова.рс из свих крајева Србије.

  

 „Милица пријатељица ме звала, рекла ајде дођи ту смо сви. Кажем јој ја радим, кажу
они нема везе и ево ја дошла“, каже једна од учесница скупа која није желела да јој се
објави име.
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Подсетимо, како је објавила Нова.рс, члановима Вибер групе, како се може видети из
фотографија које су испливале, обратила Зорица Гвозденовић, начелница Одељења за
инспекцијске и комунално стамбене послове у Шапцу, наводећи да је присуство на
данашњем протесту обавезно.
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  Бивши градоначелник Шапца Небојша Зеленовић рекао је за Н1 да неће позвати грађанеШапца и еколошке организације да се тада окупе, јер жели да избегне да дође до билокаквог сукоба  у Шапцу.    Pristalice SNS-a okupljaju se uoči protesta u Šapcu pic.twitter.com/tdwd0Uy5ct  — TV N1 Beograd (@N1infoBG) November 29, 2021    СНС најавио протест у Шапцу, Тепић каже – Вучић хушка грађане једне на друге  Потпредседница Странке слободе и правде Мариника Тепић рекла је у Шапцу да су"слике које су са суботњих блокада прошле целу Србију опасне, али и најтужније сликекоје су послате у свет". Истакла је да је "то резултат хушкања и мржње (председникаСрбије Александра) Вучића, (министра полиције Александра) Вулина и њиховог режима,хушкања грађана једних против других", истакла је Мариника. Напредњаци су за данас у16 часова најавили протест у Шапцу.  „Шта је следеће што треба да се деси?! Зашто овај човек упорно тражи крв на улицамакоју сам изазива. Колика му је то подршка у Шапцу, када треба да дозива аутобусе изЛознице, Београда, из других градова, мушкараца да дођу усред Шапца да вичу ипротестују против Шапчана који су се побунили против језивих одлука Вучића и његовихфаланги?! Шта треба да очекују људи у Шапцу или уопште широм Србије“, питаМариника Тепић поводом протеста припадника СНС, заказаног за 16 часова у Шапцу.  Тај протест је првобитно најављен за 15 часова, али је у међувремену одлучено да ипакбуде у 16 часова, како би што више људи могло да се окупи, јавља репортер Н1.  Бивши градоначелник Шапца Небојша Зеленовић рекао је репортеру Н1 да неће позватиграђане Шапца и еколошке организације да се тада окупе, јер жели да избегне да дођедо било каквог сукоба данас у Шапцу.  Са Мариником Тепић у Шапцу су и председник Демократске странке Зоран Лутовац, каои многи други опозициони политичари.  Тепић је синоћ најавила протест опозиције у 12 часова у Шапцу, у време када је билозаказано саслушање Драгана Миловановића Црног, демонстранта који је у суботузауставио багер са напредњацима у Шапцу у Основном јавном тужилаштву.  Међутим Миловановић је нешто пре тога пуштен да се брани са слободе. Он је послепуштања рекао за Н1 да се каје, али напоменуо је да ради са багером и зна колику штетуи повреде он може да направи.  „Није смело до тога да дође, нисам имао намеру неког да ударим, него да зауставиммашину. Дечка ми је жао, искрено, нисам имао намеру да га повредим“, кажеМиловановић.  На терет му се ставља кривично дело наношење тешких телесних повреда за које језапрећена затворска казна до пет година затвора.  (Н1)  
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https://t.co/tdwd0Uy5ct
https://twitter.com/N1infoBG/status/1465332260182310923?ref_src=twsrc%5Etfw

