
Протест „1 од 5 милиона“ у Београду: Прикупљање потписа за ослобађање Александра Обрадовића; Професор Владан Чокић: Господо поглавари СПЦ, ви сте саучесници у овој пошасти која дави Србију, јер црква даје ордење једној секти
субота, 09 новембар 2019 19:30

Између хиљаду и две хиљаде демонстраната окупило се на 49. протесту „1 од 5
милиона“. Протест je завршен вечерас у Београду испред Филозофског факултета, а
окупљени су поручили да се спремају за 22. новембар, када се очекује одлука о спорном
докторату министра финансија Синише Малог.

  

  

„Ми се спремамо, а спремите се и ви да заједно прослављамо или да нам се придружите
у реакцији“, поручио је један од студената из удружења „Један од пет милиона“ Мома
Ковачевић о могућим исходима одлуке о спорном докторату Малог.

  

Он је подсетио окупљене да је остало још 13 дана до те одлуке и додао да је „Синиша
Мали плагијатор“.

  

„Шта год да се деси, неће се извући и неће им проћи!“, рекао је Ковачевић.
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Учесници вечерашњег протеста дошли су претходно до зграде Радио-телевизије Србије
(РТС) где су три студенткиње које су у уторак вече, како су навеле, чекале председника
Србије Александра Вучића, прочитале 11 која су хтеле да му поставе, а потом су питања
залепљена и на улазним вратима РТС-а.

  

Оне су рекле да су то питања на која председник Вучић „дугује одговоре“ и додале да су
то питања која му на РТС-у неће поставити.

  

Студенткиње из Удружења „Један од пет милиона“ Теа Вукадин, Валентина Рековић и
Николина Рековић казале су испред РТС-а да су на окупљене грађане у уторак увече
„послати кордони полицајаца без униформе, навијача и професионалих батинаша“.

  

„Они су нас оптужили да смо хтели да убијемо Вучића“, казала је једна од студенткиња.

  

Студенткиње су поручиле да неће престати да питају и казале да знају зашто је
председник Вучић „побегао од њих: јер био свестан да када одговори на та питања,
више неће бити председник Србије“.

  

„Питамо тебе Вучићу јер си ти тај који је отео од грађана све институције и знаш
одговоре на сва питања и тиме се стално хвалиш“, поручиле су студенткиње.

  

Учесницима протеста су подељени папири на којима су могли да напишу питања која би
поставили председнику Србије, а онда је кутија с тим питањима остављена испред улаза
у РТС чија су врата облепљена и натписом „БОЈКОТ“.

  

Протестна шетња се током вечери зауставила и испред зграда Председништва Србије
где је један од организатора протеста Миодраг Симовић казао да је председник Вучић
„кукавица која се уплашила три студенткиње“, а окупљени су скандирали „Вучићу,
лопове!“.
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Вечерашњи, 49. протест „Један од пет милиона“ почео је и завршен је на Платоу испред
Филозофског факултета, а учесници су ишли преко Трга Републике и Теразија, улицама
Краља Милана, Кнеза Милоша до зграде РТС-а, а затим преко Таковске, Светогорске,
Македонске назад до Платоа.

  

Грађански протест „Један од пет милиона“ који се у Београду вечерас одржава по 49.
пут, почео је 18.00 сати окупљањем на Платоу испред Филозофског факултета.

  

Организација "Један од пет милиона" најавила је да ће се на овом протесту осврнути на
недавна дешавања испред зграде Радио телевизије Србије (РТС), када је председник
Србије Александар Вучић гостовао у емисији "Упитник", али ће бити речи и о Ректорату
Универзитета у Београду и плагијату министра финансија Синише Малог.

  

  

Најављено је да се ове суботе прикупљају потписи за ослобађање узбуњивача из
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"Крушика" Александра Обрадовића, ухапшеног 18. септембра на свом радном месту у тој
фабрици наменске индустрије у Ваљеву под оптужбом да је "одавао службене тајне".

  

Окупљенима се обратио Владан Чокић, професор на Медицинском факултету у
Београду и представници организатора.

  

У говору на грађанском протесту „Један од пет милиона“ који се у Београду вечерас
одржава по 49. пут, професор Медицинског факултета Владан Чокић је на платоу
испред Филозофског факултета рекао да се „Србија претвара у поданичко друштво“.

  

Чокић је рекао да се, с једне стране, у Србији „урушавају академске вредности
универзитета“, а с друге, „када академска заједница покушава да то предочи
указивањем да је докторат (министра финансија) Синише Малог плагијат, то наилази на
отпор власти која се затим чуди што је Универзитет у Београду пао на Шангајској листи“.

  

„Господо, докторати се не купују! Комплексе треба лечити на неком другом месту, а не
на Београдском универзитету“, рекао је Чокић.

  

Поручио је и: „Господо поглавари Српске православне цркве, ви сте саучесници у овој
пошасти која дави Србију“, јер, како је наставио, „Српска православна црква даје ордење
једној секти“.

  

Један од организатора протеста Миодраг Симовић је позвао грађане да оставе потпис
подршке за ослобађање узбуњивача из „Крушика“ Александра Обрадовића. Он је
ухапшен 18. септембра на свом радном месту у тој фабрици наменске индустрије у
Ваљеву под оптужбом да је „одавао службене тајне“.

  

Симовић је учеснике протеста подсетио да се данас навршило 30 је година од рушења
„Берлинског зида“ који је био поделе и изоловања људи, али, како је рекао, „тај зид није
срушен, већ је премештен овде“.
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Говорећи о лажним дипломама казао је да „на месту министара имамо плагијаторе
Синишу Малог и Небојсу Стефановића“ и додао да и председник Општине Гроцка
Драгољуб Симоновић „такође има лажну факултетску диплому“.

  

С протеста је упућена подршка глумцу и продуценту Драгану Бјелогрлићу поводом
недавних напада таблоида на њега и његову породицу.

  

Грађани носе транспаренте „100 пензионера за једног таксисту“, „Бојкот Србијо“, „РТС
не ради добро за добро грађана Србије“, а на камиону са озвучењем је транспарент
„Слобода за Александра Обрадовића“.

  

  

Са платоа испред Филозофског факултета грађани ће кренути у протестну шетњу
улицом Васе Чарапића до Коларчеве, преко Теразија и улица Краља Милана и Кнеза
Милоша до Таковске улице и зграде РТС-а, након чега ће се грађани кроз Светогорску и
Македонску улицу упутити Улицом Васе Чарапића до зграде Ректората где ће се и
завршити протестна шетња.
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Po mnogima najvećih protest od leta u Beogradu. @STOPkrvavim
  A ljudi još stižu i veoma su odlučni. pic.twitter.com/YwswHUIcDN

  — Janko Veselinovic (@j_veselinovic) November 9, 2019   
  

Pocinje 49. setnja #1od5miliona pic.twitter.com/0f4vYBp6HC

  — Maja Vukas (@M2aja) November 9, 2019   
  

PROTEST U BEOGRADU 9.11.2019. !
  
  Gradjani krecu u protestnu setnju! #Bojkot #PočeloJe #1od5miliona pic.twitter.com/dKDInH
mcy5

  — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) November 9, 2019    

49. протест #1од5милиона у Београду биће одржан у суботу, 9. 11. са почетком у 18
часова на Платоу испред Филозофског факултета.

  

 6 / 7

https://twitter.com/STOPkrvavim?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/YwswHUIcDN
https://twitter.com/j_veselinovic/status/1193218271861981184?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/1od5miliona?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/0f4vYBp6HC
https://twitter.com/M2aja/status/1193220533799784448?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Bojkot?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Po%C4%8DeloJe?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/1od5miliona?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/dKDInHmcy5
https://t.co/dKDInHmcy5
https://twitter.com/DragoslavicM/status/1193220934011957255?ref_src=twsrc%5Etfw


Протест „1 од 5 милиона“ у Београду: Прикупљање потписа за ослобађање Александра Обрадовића; Професор Владан Чокић: Господо поглавари СПЦ, ви сте саучесници у овој пошасти која дави Србију, јер црква даје ордење једној секти
субота, 09 новембар 2019 19:30

  Ове недеље грађани ће се на протесту осврнути на дешавања испред зграде РТС-а икукавичлука председника Вучића, али и Ректорату и плагијату Синише Малог.  Окупљање грашана ће бити на Платоу испред Филозофског факултета одакле ћекренути у протестну шетњу улицом Васе Чарапића до Коларчеве, преко Теразија и улицаКраља Милана и Кнеза Милоша до Таковске улице и зграде РТС-а, након чега ће сеграђани кроз Светогорску и Македонску улицу упутити Улицом Васе Чарапића до зградеРектората где ће се и завршити протестна шетња.  (Агенције)  
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