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БЕОГРАД - Више хиљада грађана окупило се данас на протесту Српске радикалне
странке (СРС) на платоу испред Дома народне скупштине због хапшења хашког
оптуженика Ратка Младића.

  

Митинг обезбеђују изузетно јаке полицијске снаге, а према најавама из МУП-а на
улицама Београда требало би да буде око 3.000 полицајаца.

  

Полиција је затворила за саобраћај плато испред српског парламента.

  

Испред главних државних институција у центру града распоређено је на десетине
полицајаца обучених у опрему за разбијање демонстрација.

  

Окупљени носе заставе СРС и Србије, као и четничка обележја.

  

Такође носе слике хашких оптуженика Ратка Младића, Радована Караџића и Војислава
Шешеља.

  

На скупу су присутни и активисти Образа, међу којима и Младен Обрадовић, осуђен на
затворску казну због нереда током Параде поноса октобра 2010. године.

  

На бини је транспарент на коме пише: "Тадић није Србија".

  

Скуп је почео интонирањем химне "Боже правде".
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Пре почетка скупа, организатори су са бине пуштали песме подршке Младићу, лидеру
СРС Војиславу Шешељу и Косову.

  

Најављено је да ће на митингу, поред функционера радикала, говорити и син хашког
оптуженика Дарко Младић.

  

На бини је и супруга Ратка Младића, Босиљка.

  

Раније данас помоћник начелника Управе полиције за град Београд Душан Пуача је
рекао да ће бити обезбеђени сви објекти за које је процењено да могу бити угрожени, а
посебно дипломатско-конзуларна представништва, медијске куће и државне
институције.

  

"Све јединице са којима располаже Министарство унутрашњих послова бихе укљуцење у
обезбеђивање митинга, а полиција ће у случају нарушавања јавног реда и мира
реаговати у складу са законом", рекао је Пуача.

  

Коментаришући могуће присуство припадника екстремних десничарских група на скупу,
Пуача је истакао да ће полиција поступати по закону, без обзира на то ко којој
организацији припада, док ће сви они који дођу на митинг, а не изазивају инциденте,
"уживати право слободног окупљања".

  

Градски превоз измењен због митинга
  Јавни превоз у Београду не саобраћа на делу испред Дома Народне скупштине и Трга
Николе Пашића, а више линија користи делимично измењене трасе, речено је вечерас
Тањугу у Градском саобраћајном предузећу.

  

Измењене су трасе аутобуског саобраћаја на линијама 24, 26, 27, 37, 58 и 44, док на
осталим саобраћај у граду функционише уобичајено.
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Како је речено, након завршетака скупа, очекује се потпуна нормализација саобраћаја.

  

Када је реч хитној помоћи, на терену ће бити ангажоване три екипе, а уколико се укаже
потреба биће упућено још лекарских тимова, изјавила је Тањугу портпарол Градског
завода за хитну медицинску помоћ др Нада Мацура.

  

Она је рекла да су представници СРС тражили да током одржавања скупа дежурају три
екипе, које ће како је казала бити распоређене на периферијама скупа.

  

Према њеним речима, екипе су већ упућене поред скупштине, а у случају да се укаже
потреба биће и додатно ангажоване.

  

(Танјуг)
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