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Велики протест опозиције Републике Српске одржава се данас у Бањалуци.

  

  

Грађани Републике Српске изашли су на протесте у Бањалуци заједно са
представницима опозиције, а поводом резултата избора у РС.

  

Прошетали су центром града, а протестну шетњу су завршили на Тргу Крајине. На
централном тргу у Бањалуци обратиће се представници опозиционих политичких
партија.

  

Јелена Тривић дочекана је овацијама и загрљајима. Лидер ПДП Бранислав Бореновић је
казао како скупу присуствује више од 30.000 људи.
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„Према подацима полиције, има нас преко 30.000. Не могу украсти колико је народа који
хоће слободу, свог председника, своју Јелену Тривић“, рекао је Бореновић, преноси  Н1
БиХ.

  

„Нека се чује до Бакинаца! Нема прекрајања изборне воље грађана. Поручујемо банди
која хоће да краде изборе да не дамо да крадете вољу народа. Чека нас врло тешко
време у коме морамо издржати. Издржаћемо у овој правној и демократској борби. Наш
циљ је истина, да кажете народу зашто сте крали“, рекао је Бореновић, преноси  Српска
инфо.

  

Истакао је да су на протест дошли „пријатељи из целе РС“.

  

„Велика захвалност народној полицији која је издржала притисак и није забранила овај
скуп“, поручио је Бореновић.
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https://ba.n1info.com/vijesti/uzivo-protesti-opozicije-u-banjaluci/
https://ba.n1info.com/vijesti/uzivo-protesti-opozicije-u-banjaluci/
https://srpskainfo.com/predsjednik-je-trivic-jelena-pocelo-obracanje-na-trgu-krajine-borenovic-tvrdi-da-se-okupilo-30-000-gradjana/
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Градоначелник Бијељине: Наша Јелена је победник

  

Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић такође је на скупу у Бањалуци. „Наша
Јелена је победник и ми ћемо то доказати заједно с народом. Ово је борба за сваког
нашег човека у РС. Позивам све студенте, пензионере, запослене и незапослене,
демобилисане борце, РВИ да нам се придруже. Ми смо ти који пишемо историју и
побеђујемо“, рекао је Петровић и потом са грађанима запевао песму Дубиозе колектив
„Систем те лаже“.

  

Гламочак за Н1: Људима се онемогућава да дођу у Бањалуку

  

Недељко Гламочак један од представника опозиције на протесту у Бањалуци објаснио је
за Н1 да су грађани из других мјеста били онемогућени да дођу на протесте опозиције.

  
  

Nedeljko Glamočak kazao šta je cilj protesta u Banjaluci: Jeleni je oteta pobjeda, izbori su
izgubili smisao! pic.twitter.com/PsG0h5LgB2

  — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) October 6, 2022    

“Имам информацију да се оно врше рутинске контроле, претресају људи, узимају
спискови, то се сада ради да се добије на времену да људи из других околних места не
би дошли на време, али нису успели у томе”, истакао је Гламочак. 

  

Тврде да су покрадени и они и грађани и траже поништавање избора за Председника
Републике Српске, преноси Н1 БиХ.

  
  

Ovacije i zagrljaji za Jelenu na Trgu Krajine. Borenović: "Prema podacima policije, ima nas
preko 30.000. Ne mogu ukrasti koliko je naroda koji hoće slobodu, svog predsjednika, svoju
Jelenu Trivić" pic.twitter.com/ntz4Ohh8Ep

 3 / 5

https://t.co/PsG0h5LgB2
https://twitter.com/N1infoSA/status/1578068219994247168?ref_src=twsrc%5Etfw
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  — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) October 6, 2022    

Како пише Српскаинфо, готово сви водећи опозиционари стигли су на протест. Народ
узвикује “победа, победа”, док је у Парку много више грађана него пре пола часа.

  

На звучнику се чују родољубиве песме, а велики број окупљених носи транспаренте са
порукама „Бандо црвена“, „Хоћемо фер изборе“, „РТРС – фабрика лажи“…

  

Како пише Н1 БиХ, Јелена Тривић је већ стигла на протест и дочекана је аплаузом.

  

Бранислав Бореновић: „Протест је велики народни скуп“

  

Председник ПДП, Бранислав Бореновић, данашњи протест опозиције у Бањалуци
назвао је великим народним скупом.
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  „Ово је највећа снага Јелени Тривић и нама. Идемо до краја, хоћемо истину и правду заоно што се десило. Хиљаде људи пристиже у Бањалуку, имајмо стрпљења. Ово морабити миран, достојанствен протест на коме ћемо показати да смо народ који зна како сечува РС“ рекао је он.  Од окупљених је затражио мир и достојанство.  „Планирамо шетњу која је одобрена. Нема проблема са наредбом полиције, полиција јеиздржала притисак и одобрила нам да шетамо до Трга Крајине. То је наша полицијаРепублике Српске. Не сме бити ни једног инцидента“, рекао је Бореновић.  (Нова - Н1 БиХ)  
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