
Београд: Нови протест „1 од 5 милиона“, шетња због насилног упада извршитеља и покушаја исељења двојице официра и телевизије „Наша“
субота, 14 септембар 2019 19:21

Пред нешто већим бројем људи него протеклих недеља, одржан је 41. протест "1 од 5
милиона" у Београду. Шеф Одборничке групе Савеза за Србију у Скупштни Београда
Никола Јовановић позвао је окупљене на бојкот предстојећих избора. Четрдесет први
протест обележен је протестном шетњом и због бруталног упада извршитеља и полиције
у стан Слободанке Нинић, као и покушаја исељења двојице официра и телевизије Наша.
Протест је завршен испред улазних врата Коморе јавних извршитеља Србије, где су
учесници протеста оставили мрежицу и канту са кречом, наводећи да то симболизује
поломљену руку жене из Новог Сада, којој је рука поломљена када је избачена из свог
стана.

  

  

Јовановић је окупљенима испред Филозофског факултета, који су 41. пут дошли на
протест "Један од пет милиона", рекао да је Србија прва по корупцији у Европи, да
приватни извршитељи отимају људима станове, најчешће због инфостана, да војним
пензионерима у "Бристолу" искључују воду и струју.

  

Додао је и да је на сто метара од вечерашњег места почетка протеста владајућа партија
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послала своје батинаше на студенте и позвао грађане да бојкотују предстојеће изборе.

  

"Господине Вучићу, да парафразирам Џонија Штулића, два пута се не шаље Миша Вацић
на студенте, то може само први пут да прође", казао је он.

  

Како је навео, скуп почиње и на 100 метера од Трга Републике на коме је "неко узео 5,8
милона евра преко реалне цене за реконструкцију" и на коме су показали "да и камену
коцку могу да покваре".Упитао је грађане да ли пристају на такву Србију.

  
  

Hoćemo li konačno ove jeseni da kažemo NE?
  
  Nikola Jovanović #1od5miliona #počeloje #BOJkot pic.twitter.com/JYyyPRSnLr

  — #1od5miliona (@STOPkrvavim) September 14, 2019    

"Драги пријатељи да ли ова јесен коначно каже не?", упитао је Јовановић.

  

Он је поручио окупљенима да не пристају на рушење града, да не пристају "на
предстојеће лажне изборе" и да не пристану да Србија буде "оно што преостане када се
намире тајкуни и страни шпекуланти".

  

"И зато бољкот лажних избора! Бојкот оваквог ситема!", казао је Јовановић.

  

Професорка Стојковић: Не можемо да ћутимо и игноришемо оно што студенти желе

  

Једна од професорки која је блокаду подржала је Биљана Стојковић са Биолошког
факултета, која је на вечерашњем протесту поручила да „јој се чини да је дошло време
да не можемо да ћутимо и игноришемо оно што студенти желе“.

  

 2 / 7

https://twitter.com/hashtag/1od5miliona?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/BOJkot?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/JYyyPRSnLr
https://twitter.com/STOPkrvavim/status/1172923684471955456?ref_src=twsrc%5Etfw


Београд: Нови протест „1 од 5 милиона“, шетња због насилног упада извршитеља и покушаја исељења двојице официра и телевизије „Наша“
субота, 14 септембар 2019 19:21

„Мислим да дугујемо дубок наклон студентима који су у Ректорату, они имају свој начин
борбе, али морамо да знамо да се они боре за нас“, поручила је професорка.

  
  

Postavila bih pitanje rektorki:
  Da li je osudila upad SNS-a u Rektorat?
  Njeno ćutanje znači da se Univerzitet odrekao svoje autonomije!
  
  Profesorka Biljana Stojković #1od5miliona #ProfesoriNeĆute #blokada pic.twitter.com/v6JZ8
99ctP

  — #1od5miliona (@STOPkrvavim) September 14, 2019    

Она је оценила да овој власти не треба „универзитет јер универзитет који је слободан
јесте опасност за сваку аутократску власт. То је разлог зашто нападају универзитет“.

  

Стојковић се запитала и зашто ћути ректорка додајући да и даље верује у Универзитет,
и да очекује да ће да се покрене и да ће да „забукти светлошћу слободе“.

  

Професорка Београдског универзитета Биљана Стојковић поздравила је студенте који
су јуче блокирали зграду Ректората, наводећи да се они боре за нашу будућност.  Студе
нти из удружења "Један од пет милиона" саопштили су раније данас да су
"преузели контролу"&#160;
над зградом Ректората Универзитета у Београду пошто им је како су навели, "претходне
ноћи било угрожено право на слободу кретања".

  

"Нисам ја храбра, него је дошло време да не може да се ћути", рекла је она.

  

Стојковић је навела да су грађани јуче имали прилике да виде две Србије - једну коју
представљају "наши млади, лепи студенти и другу коју представљају студенти од 60
година "који су били у пратњи СНС батинаша".

  

Она је питала и ректорку Београдског универзитета Иванку Поповић да ли је "осудила
упад СНС-а у зграду ректората".
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#1od5miliona  still goes on⬇️ pic.twitter.com/BL3Cujvq02

  — Srdjan Cvijic (@srdjancvijic) September 14, 2019    

„Позивамо ректорку да стане на страну студената“

  

Студент из удружења „Један од пет милиона“ Мома Ковачевић је рекао да тренутно
тече 30. сат блокаде Ректората.

  

„То се дешава из два разлога: поводом плагијата министра финансија Синише Малог.
Други разлог је начин на који су организоване Универзитетске игре. Због неспособности
организатора биће на неким факултетима смањен број наставних недеља и испитних
рокова“, навео је Ковачевић.

  

Рекао је и да су студенти током ноћи били закључани у згради Ректората па други
студенти који су хтели да се прикључе нису били у могућности да то ураде.

  

„Зато смо данас у 16 часова преузели контролу над зградом Ректората. Позивамо
ректорку да стане на страну студената“, поручио је студент.

  

Учесници протеста "Један од пет милиона" оставили су испред улазних врата Коморе
јавних извршитеља Србије мрежицу и канту са кречом, наводећи да то симболизује
поломљену руку жене из Новог Сада, када је избачена из свог стана. Један од
организатора протеста, Срђан Марковић, казао је новинарима приликом остављања
канте да ће загипсати сва врата јавних извршитеља у Србији, уколико они наставе да
злоупотребљавају Закон о извршењу и обезбеђењу и избацују социјалне случајеве из
својих домова.
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  Слободанки Нинић из Новог Сада је пре неколико дана поломљена рука токомизбацивања из њеног стана уз интервенцију полиције и ватрогасаца.&#160;  Скуп заврешен испред Коморе.  Организатори су, на крају скупа, позвали грађане да оду до зграде Ректората БУ иподрже студенте који тренутно блокирају ту зграду.  Иначе, протест „Један од пет милиона“ траје од новембра 2018. и одржаван је широмСрбије. Данас се протестује само у Београду, а вечерас је за разлику од претходнихнедеља приметан већ број грађана.  

    Za normalnu Srbiju #1od5miliona  Trenutno Studentski trg. pic.twitter.com/eIxm04MJXN  — Janko Veselinovic (@j_veselinovic) September 14, 2019    

 5 / 7

http://rs.n1info.com/Vesti/a524311/Slobodanki-Ninic-slomljena-ruka.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a524311/Slobodanki-Ninic-slomljena-ruka.html
https://twitter.com/hashtag/1od5miliona?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/eIxm04MJXN
https://twitter.com/j_veselinovic/status/1172922713150767104?ref_src=twsrc%5Etfw


Београд: Нови протест „1 од 5 милиона“, шетња због насилног упада извршитеља и покушаја исељења двојице официра и телевизије „Наша“
субота, 14 септембар 2019 19:21

    PROTEST U BEOGRADU POCINJE!    Bravo narode! #PočeloJe #1od5miliona pic.twitter.com/vEsoVZcN7d  — Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) September 14, 2019    Протест #1од5милиона у Београду биће одржан у суботу, 14. 09. са почетком у 19 часована Платоу испред Филозофског факултета.  После бруталног упада извршитеља и полиције у стан Слободанке Нинић након чега јојје поломљена рука,  након покушаја исељења једног пуковника и потпуковника ителевизије Наша, ове суботе ћемо отићи до коморе јавних извршитеља Србије уЊегошевој улици.  

 6 / 7

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/vEsoVZcN7d
https://twitter.com/tamodaleko/status/1172926654265602048?ref_src=twsrc%5Etfw


Београд: Нови протест „1 од 5 милиона“, шетња због насилног упада извршитеља и покушаја исељења двојице официра и телевизије „Наша“
субота, 14 септембар 2019 19:21

  Дугови компанија, фирма и организација блиских власти опраштају се, као што сеПИНКу дуг отплатио новцем држаних фирми које су закупиле медијски простор, док сељуди који су већ доведени у егзистенционалну кризу насилно избацују из својих станова.  Протестна колона кретаће се од Платоа улицом Васе Чарапића кроз Коларчеву улицупреко Теразија и улице Краља Милана и Кнеза Милоша до Крунске и Београдске улицедо Његошеве улице где се налази комора извршитеља Србије.  Позивамо вас да дођете и још једне суботе сви заједно покажемо солидарност изаједничку борбу против насиља, кршења закона и уништавања приватне имовине зарадпрофита људи блиских власти.  (Агенције)  
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