
Београд: Око хиљаду људи на протесту испред скупштине, демонстранти на степеништу оставили посуду са храном за псе и скандирали „керови“; Ниш: Протестна шетња уз "Марш на Дрину"
недеља, 12 јул 2020 22:27

У Београду, Нишу, Зрењанину, Чачку и још неким градовима одржани су протестни
скупови шести дан за редом. Грађани су изашли на улице како би изразили своје
незадовољство режимом Александра Вучића и СНС. Око хиљаду грађана протестовало
је  испред Народне скупштине у Београду. У Нишу протестна шетња око 200
демонстраната, док је у Новом Саду на протест дошло мање од 50 грађана.

  

  

22.53 – Нешто после 23 сата већи део људи напустио је плато испред Народне
скупштине. Протест је окончан на миран и достојанствен начин.

  

22.39 – Пето протестно вече у Нишу завршено је испред Полицијске управе где су се
грађани обратили полицији и окупљенима. За понедељак, 13. јула од 19 сати најављено
је ново окупљање.
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Peto protestno veče u Nišu završeno je ispred Policijske uprave gde su se građani obratili
policiji i okupljenima.
  
  Za ponedeljak, 13. jula od 19 sati najavljeno je novo okupljanje. #protest2020 #Niš pic.twitte
r.com/Cjkwyx40wB

  — Južne vesti (@juznevesti) July 12, 2020    

22.27 – Завршен протест у Новом Саду.

  

  

22.22 – Грађани се полако разилазе са платоа испред Народне скупштине, а део према
Тргу Николе Пашића је скоро празан.
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  21.45 – “Нећемо лопове, хоћемо нормалну државу”, поручила је испред демонстранатаједна жена која је прескочила ограду. Она је прво отишла до врха степеница сатранспарентом и објашњавала се са скупштинским обезбеђењем. Убрзо су јој пришлатројица младића са капуљачама и маскама и отели тај транспарент, а обезбеђење ју јеизгурало до ограде.  
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  21.38 – Демонстранти су на степениште скупштине ставили посуду са храном за псе, каошто су претходних дана радили у Новом Саду испред полицијске станице искупштинском обезбеђењу и полицији узвикивали “керови”.    21.29 –  Један бициклиста је блокирао саобраћај на углу Булевара краља Александра иКнеза Милоша, сишао је са бицикла и сео на сред раскриснице, те је рашириотранспарент “Ћале, ово је за тебе”. Полиција је због тога интервенисала, па је младићалегитиминсала.  21.17 – Један младић  је прескочио ограду испред скупштине и развио српску заставу настепеницама, али га је убрзо други вратио иза ограде. Демонтстранти скандирају “Когабраните”, али полиције нема.  21.15 –  Четврти протест одржан је вечерас у центру Зрењанина, уз приметно мањи бројљуди у односу на претходне вечери. Окупљенима се обратио Саша Николић, који јерекао да грађани “једино сами могу да мењају ствари”, као и да ће “доћи дан када ћебити слободни”. После скупа на главном градском тргу, окупљени су кренули у протестнушетњу улицама града.  
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  21.10 – Неколико десетина Чачана окупило се и вечерас испред градске управе због,како кажу, тренутне ситуације у граду и држави. Они су носили транспаренте попут –“Вучић вас лаже, не верујте шта каже”, “Данас сам на улици да не бих сутра живео уАустралији и Америци”, “Нисмо изашли јер нас плаћа Сорош, већ зато што нам државуводи олош”…  21.02 - Протестна шетња у Нишу уз "Марш на Дрину"  Грађани Ниша незадовољни актуелном влашћу и мерама које се предузимају против уборби против епидемије корона вируса пето вече заредом окупили су се испредСкупштине града. Протест одржан и у Зрењанину.  

  Учесници протеста као и претходних вечери носе заставе и транспаренте на којимаизмедју осталог пише "Слобода народу", "Сада није време да стојиш са стране", као ипесницу направљену од картона.  Учесници протеста, њих неколико стотина, кренули су у протестну шетњу нешто после20 часова певајући "Марш на дрину".   Најављено је да ће након шетње централним градским улицама протестовати испредзграде Полицијске управе у Нишу.  21.00 - Протест у Зрењанину под паролом: Банат треба пробудити  Четврти протест одржан је вечерас у центру Зрењанина, уз приметно мањи број људи уодносу на претходне вечери.  Окупљенима се обратио Саша Николић, који је рекао да грађани "једино сами могу дамењају ствари", као и да ће "доћи дан када ће бити слободни".  "То сви заслужујемо јер смо сада поробљени, власт нам угрожава слободу, нема правона то, и зато сви заједничким снагама треба да се окупимо и отерамо оне који нам недају да живимо као људи", рекао је он.  Николић је казао и да Банат треба "пробудити", да се грађани окупљају на тргу свакогдана и да сами реше проблеме, а оно што је најважније јесте питање чисте пијаће воде,од чијег недостатка становници Зрењанина пате годинама.  После скупа на главном градском тргу, окупљени су кренули у протестну шетњу улицамаграда.  20.59 – Грађани и даље пристижу из правца Трга Николе Пашића. Чују се пиштаљке итрубе.  20.54 - Сви испред Парламента певају песме о Косову, користе се пиштаљке и трубе,чиме се исказује незадовољство режимом Александра Вучића.  20.45 – “Ми немамо времена за одустајање”, рекла је за Нова.рс Мариника Тепић испредскупштине.  
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  20.31 – Испред скупштине су и Драган Ђилас и Борко Стефановић из Странке слободеи правде . Претходно је данас СзС одржао конференцију за новинаре, а лидер Странкеслободе и правде казао је  да су, како је навео, “параполицијске структуре”, које су “безлегитимација хапсили демонстранте” претходних дана, блиски са бившом државномсекретарком у Министарству унутрашњих послова Дијаном Хркаловић.    Ispred Skupštine zvižduci pištaljki i „Ua”.     Na skupu je oko hiljadu ljudi. pic.twitter.com/Xv3ASbCsiJ  — KRIK (@KRIKrs) July 12, 2020    На платоу испред Скупштине Србије окупљају се демонстранти којих је сада неколикостотина, јављају репортери Н1, који наводе да грађани још пристижу. Како наводе, изаСкупштине налази се полиција, десетак коњаника и око 40 полицајаца. Како јављарепортерка Н1, атмосфера је мирна и грађани прилазе да додирну коње и разговарајуса полицијом.    Ispred skupstine. pic.twitter.com/wNBDUqbK0w  — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) July 12, 2020    Приметни су полицајци и у Пионирском парку и код Градске скупштине. На самом улазу уСкупштину присутна је само полиција у цивилу. Група демонстраната се издвојила доограде, али за сада само узвикују и дувају у пиштаљке.    20.08 –  Неколико стотина људи окупљено је испред Народне скупштине, а како јављајурепортери Нова.рс  грађани још пристижу.  На протест су стигли и неки од лидераопозиције. Осим Јанка Веселиновића дошли су и председник Демократске странкеЗоран Лутовац, Мирослав Алексић и Борислав Новаковић из Народне странке,Мариника Тепић и Бранко Миљуш из странке слободе и правде.  
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  20.31 – Испред скупштине су и Драган Ђилас и Борко Стефановић из Странке слободеи правде . Претходно је данас СзС одржао конференцију за новинаре, а лидер Странкеслободе и правде казао је  да су, како је навео, “параполицијске структуре”, које су “безлегитимација хапсили демонстранте” претходних дана, блиски са бившом државномсекретарком у Министарству унутрашњих послова Дијаном Хркаловић.  
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20.08 –  Неколико стотина људи окупљено је испред Народне скупштине, а како јављајурепортери Нова.рс  грађани још пристижу.  На протест су стигли и неки од лидераопозиције. Осим Јанка Веселиновића дошли су и председник Демократске странкеЗоран Лутовац, Мирослав Алексић и Борислав Новаковић из Народне странке,Мариника Тепић и Бранко Миљуш из странке слободе и правде.  

  19.57 – Пети дан заредом у Нишу грађани су се окупили испред Скупштине на протестукоји се, као и другим градовима у Србији, одржава због незадовољства радом власти иначином на који се бори против пандемије коронавируса. Са разгласа се и вечерас чујемузика  и песме “Систем те лаже”, “Пада Влада” и друге. Блокирана је и Улица НиколеПашића. Окупљени ће вечерас ићи до зграде Полицијске управе Ниш где ће се обратитии грађанима и полицији.  
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  19.55 – Српски држављани у Њујорку, који су најавили скуп испред седиштаУједињених нација  Подршку демонстранти добијају са свих страна света. На ногама су Берлин, Хамбург,Париз, Стокхолм, а уз народ су и српски држављани у Њујорку, који су најавили скуписпред седишта Уједињених нација.  
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    19.47 - Минулих дана су на протестима дебљи крај извукли новинари и фоторепортери,па је за пет дана чак 21 припадник седме силе повређен. Због тога су се грађанитранспарентом обратили председнику Србије: "Вучићу, коме ћеш да владаш безнарода?"  

  19.32 – На Тргу слободе у Новом Саду окупило се око педесетак грађана који мирнопротестују. Неколицина њих седи на улици испред Градске куће.    #novisad #protest #srbija  ljudi neki dosli i pozivaju ostale pic.twitter.com/F3SYgfI7s5  — zarko bogosavljevic (@zarkobns) July 12, 2020    19.28 – Полиција затвара саобраћај и из правца Теразија, а возила усмеравају десно уУлицу Драгослава  Јовановића и лево полукружно ка Дому омладине.  19.12 – Саобраћај је затворен у једној траци од Булевара краља Александра до ТргаНиколе Пашића.  18.55 – Почело спорадично окупљање грађана испред скупштине. У Пионирском паркуможе се видети већа група маскираних младића, у црним мајицама. Лидер странке“Покрет за преокрет” Јанко Веселиновић дели полицајцима папир на коме је исписанчлан 113. Закона о полицији  који говори о томе када, како и у којим ситуацијама секористи службена палица. У Косовску улицу стигли хамери.  

  18.50 – На платоу испред Скупштине Србије црним спрејем исписани су графити“Оставка” и “Сви у напад”.  
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  18.36 – Иза зграде парламента, као и претходних дана, распоређена је коњица  и око 10полицијских марица.  
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  18.23 – Испред Скупштине Србије тренутно се налази неколико мањих група грађана.Има доста новинарских екипа. Испред зграде Председништва Србије присутне суинтервенте јединице полиције. Саобраћај се за сада одвија несметано.  (Агенције)   
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