
Осми дан протеста у Србији: Око 300 грађана у Београду, нема скандирања, мањи број припадника полиције; Ниш: Након кратке шетње, протест завршен паљењем свећа испред Палате правде
уторак, 14 јул 2020 21:48

У Београду и Нишу одржан је још један протест грађана против актуелне власти. На
вечерашњем, осмом по реду, протесту испред Народне скупштине окупило се још мање
људи него синоћ. Мање људи на улицама било је јуче и у Чачку, Нишу и Зрењанину.

  

  

23.26 – Већина грађана разишла се са платоа испред Скупштине Србије.

  

23.00 – “Иако је вечерас приметно мањи број људи на протесту, мслимо да захтев мора и
треба да буде само један, а то је обарање ових фалсификованих избора. Имали смо
прилике да се уверимо колико је то било иживљавање над изборном вољом грађана.
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Због свега тога и разних доказа који постоје о свему томе, као и 2.700 приговора које
смо упутили РИК-у показују да ови избори нису окончани, они су правно гледано
оборени. Зато сву ову снагу треба усмерити да се избори оборе на физички начин, да се
призна да је воља народна грубо прекршена”, рекла је за Нова.рс потпредседница Доста
је било Хана Адровић.

  

  

22.00 – Седмо вече, на позив преко друштвених мрежа окупила се група грађана у
центру Крушевца да изрази протест против актуелне власти. Учесници протеста истичу
да је ово маратонска борба за будућност и да од ње не треба одустајати. Окупљање
грађана прошло је без инцидената.

  

21.48 – Седми протест у Нишу након кратке шетње завршен паљењем свећа испред
Палате правде.
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21.21 - Чачани питају ко је одговоран за смрт браће Ђокић умрле од коронавируса

  

Око тридесет грађана Чачка окупило се у уторак увече испред чачанске Градске управе
како би исказали незадовољство радом локалних и републичих власти. Они су дували у
пиштаљке и носили пароле - "Скини маску", "Стоп корона диктатури", "Не дамо Косово", "
Сила није у боју него у роду"... Демонстранти су поставили и питање одговорности
надлежних поводом смрти браће Радоша и Стефана Ђокића који су преминули од
последица заразе коронавирусом.

  

"Зашто је у овој кући смртност 200 одсто?! Ма 1000 одсто! и зашто оба брата", запитали
су учесници скупа, преноси портал нова.рс.

  

Њима се обратио комшија браће Ђокић који је поновио питање градоначелнику Милуну
Тодоровићу зашто је говорио да је корона у Чачку побеђена.

  

"Расформирали су ковид болницу у атеничкој Плавој хали и престали, пред изборе, све
активности везане за заштиту становништва од вируса. Нисмо неспособни, како нас
Тодоровић представља и како је након првог окупљања рекао. Одговора нема,
вероватно га неће ни бити. Моје питање је зашто нема браће Ђокић међу нама.
Околности под којима су њихови животи окончани су веома чудне. Обојица су били
дивни и Радош, и Стефан који је био посебно дете, доктор наука, завршио школовање у
Америци", подсетио је он.

  

Додао је да је Радош имао, након шиканирања у Дому здравља, сву неопходну негу у
чачанској болници, али је било касно.

  

Окупљени су, комшији браће Ђокић који је говорио, пружили подршку аплаузом, а
инцидената, као ни претходних вечери протеста, није било.

  

Чачанин Стефан Ђокић (26) преминуо је 11. јуна у Београду од последица инфекције
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коронавирусом, 10 дана пошто је битку са овом болешћу изгубио његов старији брат
Радош. (36).

  

21.18 – Највише грађана окупљено је око Саше Радуловића. Он износи своје предлоге
како је могуће реализовати фер и поштене изборе, када би се они одржани 21. јуна
оборили. Друга група грађана стоји тик уз степениште испред Народне скупштине и
углавном је реч о грађанима којима је у фокусу косовско питање и очување светиња, док
трећа група грађана седи на жардињерама на средини улице.

  

  

21.18 – Највише грађана окупљено је око Саше Радуловића. Он износи своје предлоге
како је могуће реализовати фер и поштене изборе, када би се они одржани 21. јуна
оборили. Друга група грађана стоји тик уз степениште испред Народне скупштине и
углавном је реч о грађанима којима је у фокусу косовско питање и очување светиња, док
трећа група грађана седи на жардињерама на средини улице.
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21.11 – Испред скупштине окупило се око 300 грађана. Као и претходно вече нема
инцидената, као ни скандирања, пиштаљки и труба. Има само две, три српске заставе.
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  21.02 – Група Нишлија кренула је у шетњу ка централном тргу.  20.56 – На протест су стигли лидер Демократске странке Зоран Лутовац и ДраганаРакић, Саша Радуловић и Хана Адровић из покрета “Доста је било”, као и бивши чланДвери Срђан Ного.  
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  20.50 – Испред Скупштине демонстранти су окупљени у неколико групица. За сада свепротиче мирно. Приметан је и знатно мањи број полицајаца, а поједини чувари реда су уПионирском парку.  20.22 – На огради испред скупштине окачен је транспарент са сликама председникаСАД Доналда Трампа и његовог специјалног изасланика за дијалог Београда иПриштине Ричарда Гренела  а између њих пише “Косово је Србија”.  
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  20.18 – Почео протест у Нишу. Како јављају новинари Јужних вести, вечерас може да севиди знатно мањи број грађана на улицама, а очекује се и да ће шетња бити краћа.  
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  20.13 – Саобраћај испред скупштине је затворен у оба правца, док су улице КнезаМилоша, Таковска и Дечанска  и даље проходне. На платоу је окупљено око стотинакдемонстраната.  
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  19.52 – На платоу испред скупштине, где би вечерас требало да се одржи протест,тренутно је двадесетак углавном старијих грађана који седе код јарбола.  19.19 – Испред Скупштине Србије у овим тренутцима нема окупљених грађана.Саобраћај се одвија нормално. У парку иза скупштине, у Косовској улици, јестационирано око 40- так припадника Противтерористичких јединица са опремом заразбијање демонстрација, али нема коњице као што је било претходних дана. Полицијенема испред зграде Председништва Србије.  (Агенције)  
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