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 У Београду одржан 46. протест "1 од 5 милиона", посвећен Александру Обрадовићу,
ухапшеном узбуњивачу из компаније "Крушик". Обрадовић је поручио да ништа не би
променио, чак и да се време врати, већ да би поново све исто урадио, пренео је његову
поруку на почетку протеста адвокат Владимир Гајић.

  На челу поворке учесници протеста носе велики транспарент "Бојкот".  Гајић је
окупљенима на платоу испред Филозофског факултета рекао да га је Обрадовић
замолио и да грађанима пренесе да им је до неба захвалан јер види да није сам, а
посебно је захвалио новинарима који су писали о његовом случају.
 

Према речима Гајића, тиме се показује да има сврхе долазити на протеста јер је сада
извојевана једна мала победа.

  

"Показује се да 'проклета авлија' опет ради. У њој је овај храбри Ваљевац који је открио
организовани криминал", рекао је Гајић.
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Према његовим речима Обрадовић је заробљеник режима Александра Вучића.

  

"Нећемо заборавити Обрадовића, будимо и даље уз њега. Мораће да ослободе
заробљеника", рекао је Гајић.

  

Гајић, који је члан Правног савета Народне странке рекао је да опозиција неће
променити своју одлуку о бојкоту предстојећих избора.

  

Студент Дејан Багарић, један од организатора протеста, рекао је да су нападачи који су
га летос претукли добили условне осуде, што значи да су на слободи.

  

"Мени то значи да су институције у сарадњи с насилницима, јер нису утврђени ни мотиви
за напад, нити налогодавац", рекао је Багарић наводећи да нападаче никада пре тога
није видео.
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Багарић је рекао да је фарбао калдрму (на Тргу Републике) захтевајући од заменика
градоначелника Београда Горана Весића да поднесе пријаву против њега, јер се овако
осећа занемарено.

  

Окупљени су кренули у протестну шетњу ка канцеларијама тужилаштва у Катанићевој
улици како би подржали Обрадовића и захтевали да буде ослобођен из кућног
притвора.

  

Скандирања испред Весићеве зграде

  

Учесници протеста задржали су се кратко у центру Београда, у близини зграде у којој
живи заменик градоначелника Горан Весић.

  

Упаљено је неколико бакљи а организатор је позвао да скандирају "Весићу лопове".

  

Протестна колона затим је наставила ка тужилаштву у Катанићевој улици у знак
подршке узбуњивачу Александру Обрадовићу, где је изнет захтев да он буде ослобођен
из кућног притвора.

  

(Н1)
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