
Лебане и Лесковац: Саобраћајна полиција зауставља возила са опозиционарима који су се упутили на протест за одбрану КиМ у Београду и упућује их на „ванредне техничке прегледе“
петак, 17 март 2023 18:59

Чланови опозиционих странака који су из Лебана и Лесковца кренули на данашњи скуп и
протестну поворку у Београду под називом "Не капитулацији", јављају агенцији Бета да
их зауставља полиција и да возила упућује на ванредне техничке прегледе.

  

  

Одборник Заветника у Скупштини Општини Лебане и члан Извршног одбора те странке
Радован Цветковић рекао је да је један аутобус заустављен на обилазници која води ка
Београду.

  

„Кренули смо из Лесковца организовано. Не да рушимо државу, већ да нашим властима
покажемо да нам је стало до наше јужне покрајине Косово и Метохија. Кренули смо на
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молебан и шетњу кроз Београд“, казао је у видео поруци Цветовић, снимљеној испред
заустављеног аутобуса.

  

Како је објаснио, заустављање и праћење полиције је кренуло од самог почетка, од
Лебана.

  

„На железничкој станици у Лесковцу, где смо имали договор да се окупимо, и ту нас је
пратила полиција. Чим смо изашли на магистрални пут, полиција нас је зауставила и
послала возило на ванредни технички преглед“, рекао је Цветковић.

  

Он каже да то није случај само у Лебану и Лесковцу, већ и у Прокупљу, где је један
комби заустављен.

  

„Вероватно је наша власт узурпирала и полицију и на сваки могући начин жели да
заустави народ да вечерас мирним путем шета Београдом, да покажемо нашим
такозваним пријатељима са Запада да нам није стало до тог немачко-француског плана
или ултиматума о јужној српској Покрајини, такозваној Републици Косово“, поручио је
Цветковић.

  

Скуп почиње у 18.00 часова, а Цветковић верује да ће на било који начин стићи до
жељеног одредишта.

  

(Бета)
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