
Протести у више градова у Србији, нови нереди испред Скупштине, Жандармерија опколила парламент, сукоби са полицијом, бакље, каменице, сузавац  и хапшења, завршен протест у Нишу
петак, 10 јул 2020 23:35

У градовима широм Србије протестовало се четврти дан заредом. Грађани су се окупили
у Београду, Новом Саду, Ваљеву, Нишу, Чачку, Зрењанину, Лесковцу, Пироту и Врању
незадовољни влашћу режима Александра Вучића. Испред Народне скупштине у
Београду окупило се неколико хиљада људи. Група демонстраната пробила је ограду
испред скупштине, полиција је успела да их склони и опколи парламент. Демонстранти
бацали каменице и бакље, полиција испалила сузавац.

  

  

00.33 – Испред скупштине тренутно се налазе припадници САЈ-а, неколико борних
возила и возила Хитне помоћи.

  

00.25 – Како јавља Н1 вечерас је нападнута екипа Ал Јазеера, али они нису повређени
већ је страдала њихова опрема.
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00.19 – Жандармерија је привела неколико демонстраната који су покушали да прођу
поред Ташмајданског парка. Приведене воде у Скупштину Србије.

  

  

00.14 – Полиција се враћа ка скупштини. Плато испред парламента је празан,
демонстранти су се углавном разишли.
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  00.00 – Полиција, у пуној опреми за разбијање демонстрација, кренула је дуж Булевара,прате их борна возила. Потискују демонстранте код Правног факултета.  23.48 – Полиција је направила кордон код Главне поште и испаљују сузавац ка Булеварукраља Александра. Демонстранти су потиснути до Ресавске улице, бацају Молотовљевекоктеле ка полицији. Један полицајац је повређен, а Хитна помоћ је управо стигла.  23.45 – Фото репортери Бете Милош Мишков и Светлана Дојчиновић повређени сутоком вечерашњих протеста испред Скупштине Србије. Мишков је ударен у главу цигломкоја је долетела из групе демонстраната окупљених у близини улаза у зградуСкупштине. Рана му је ушивена у Ургентном центру, где је прегледан и на скенеру.  23.35 – Полиција је привела једног демонстранта.   23.30 – Жандармерија је демонстранте растерала у два правца, ка Пионирском парку идругу већу групу ка Тргу Николе Пашића и Теразијама.  

  23.24 –  Један део демонстраната се налази у Таковској улици. Полиција прави кордон ика Председништву Србије, блокирана је и Улица кнеза Милоша, а кордон Жандармеријеје и на почетку Булевара краља Александра.  23.19 – Стиже појачање Жандармерије која покушава да потисне демонстранте који сунапали полицију. Они им скандирају “Ав, ав”. Жандармерија полако заузима платоиспред скупштине, а демонстранти се повлаче ка Пионирском парку и цркви СветогМарка.  
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  23.17 – Демонстранти су извукли коцке са плочника и сада са њима гађају полицију.  23.15 – Полиција је под непресталним нападом демонстраната бацила димну бомбу исузавац и маса је почела да се повлачи са степеништа скупштине.    23.12 – На моменте је изгледало да се  демонстранти полако разилазе, али је једнагрупа опет почела да баца флаше и каменице ка кородону. Поново је полетела и једнабакља. Полицајци са високо подигнутим штитовима се бране.  
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  22.51 – Протест у Нишу је завршен за вечерас, али су присутни најавили да ће се поновоокупити сутра.  22.27 –  У Нишу  око 22 сата и 15 минута  испред седишта напредњака било је вишеполиције него демонстраната, а грађани су поново јајима гађали обележја СНС и викали“Кога чувате?”, “Идите на Косово”. Са једне стране је око 50 грађана, а са другеЖандармерија у опреми за разбијање демонстрација.
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    22.23 – Демонстранти повремено скандирају “Србија, Србија”, “Идите на Косово”, певају“Цео Космет је срце Србије, нема поделе”, а Жандармерија је груписана на степеницама.  22.04 – Скупштина је у потпуности опкољена Жандармеријом.  22.02 – Ка Тргу Николе Пашића и Скупштини града су демонстранти грађанске опције,док је око јарбола код скупштине стационирана група десне оријентације чије супристалице дошле и на степенице Народне скупштине.  21.51–  Ситуација се смирила, позиције полиције и демонстраната остају непромењененакон што је полиција из Косовске улице дошла испред Скупштине. Полиција је успела дасклони демонстранте са првог степеника и да ту постави ограду, међутим није их билодовољно да склоне све демонстранте.  21.46 – Демонстранти  узвикују  полицији “Дођите са народом”.  

  21.43 – У Таковској улици је кордом полиције који спречава демонстранте да дођу увећем броју на степенице скупштине. Младићи испред скупштине имају сакривена лица,агресивни су према новинарима и полицији.  21. 37 – Полиција покушава да подигне ограду која их дели од демонстраната.Демонстранти их гађају флашама са водом и камењем. Полиције је врло мало, окотридесетак, и не могу да одбију демонстранте са степеница. Полиција до сада нијебацила сузавац.    Тачно. Управо тако Ово је сада поправни за уторак и среду, када је у етар и надруштвене мреже ипак отишло превише слика полицијске бруталности, па то сад требамало потиснути сценама у којима су полицајци жртве и глинени голубови  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) July 10, 2020    21. 35 – Маса скандира “Скините шлемове”. Полиција је заузела одбрамени положај саподигнутим штитовима. Демонстранти бацају петарде на полицију.  21. 33–  Демонстранти су разбили су врата и упали у скупштину. Стигла је полиција саопремом за разбијање демонстрација .  21. 32 – Демонстранти су напали новинара Н1 Петра Гајића .  21.20 –  Око 200 демонстраната, десне политичке опције, оборили су ограду испредскупштине и један група је већ на степеницама парламента. Полиција, а ни обезбеђењене реагује.  21.16 – Демонстранти дрмају ограду и бацају петарде на степенице скупштине. Чују сепретње новинарима и фоторепортерима:  “Немојте да нас снимате, поломићемо вамфотоапарате и камере”.   
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  21.13 – Око 150 Крушевљана и вечерас је протестовало против актуелног режима. Наконокупљања на Тргу косовских јунака демонстранти су се запутили према просторијамаСНС у Балканској улици где су отпевали химну “Боже правде” а потом демонстративноокренули леђа локалном седишту напредњака. ” Имамо пуно захтева за ову власт аливечерас само један. Захтевамо да се смене и казне одговорни за пребијање грађана уБеограду. Тражимо смену директора полиције и директора БИА”, казала је у имеокупљених грађана Душка Милосављевић што су присутни пропратили скандирањем“Гашићу лопове!”  Ного: Протести морају да имају захтеве - отета нам је држава, а ми да ћутимо  "Ови протести морају да имају захтеве, захтевам да се обуставе поступци против људи.Нама је отета држава, а ми треба да ћутимо", пручио је бивши члан Двери Срђан Ного.  Он је рекао је да је у протесту од 20. јуна, а да је пре три дана дошло до експлозијенезадовољства.   "Суштина је да треба бити стрпљив, нисмо сви истог темперамента. Имате децу која нежеле да мотају каблове за 200 евра, која гледају своје родитеље којима је системуипропастио животе и ти људи су гневни, јер је прво вече сукобе иницирала полиција ине можемо их називати хулиганима, али и то је народ. Не можемо срчане момкеназивати хулиганима. Пошто сам позван да дам исказ, једини ја сам ушао у Скупштину. Собзирпом да је у Србији безвлашће и анархија, 21. јуна су одржани незаконити избори,органиоивао сам изборе и план је да 250 људи уђе и одржи скупштину. Ови протестиморају да имају захтеве, захтевам да се обуставе поступци против људи. Нама је отетадржава а ми треба да ћутимо", рекао је Ного.   20.50 Демонстрант убоден ножем испред скупштине, покушај блокаде аутопута уНовом Саду  20.41 – Први инцидент испред Скупштине, један од демонстраната је извукао нож али гаје обезбеђење увело у скупштину и   спречило да направи проблем већих размера.  

  20.37 - Група ратних ветерана, заједно са припадницима Иницијативе "Не дамо Косово"прочитала своје захтеве, међу којима су оставке председника, министра полиције идиректора полиције због употребе прекомерне силе, затим да се дијалог о КиМ врати уСБ УН и да се поштује резолуција 1244.  20.31 - "Ој Косово, Косово", ори се испред Скупштине  Почетак протеста - &quot;Ој Косово, Косово&quot;Данас нико није седео! pic.twitter.com/JGUXIwViUd— Богиња пролећа (@boginjaproleca) July 11, 2020    20.33 – У центру Зрењанина су се ивечерас окупили грађани како би изразили незадовољство актуелном ситуацијом у томграду и Србији. Окупљени носе транспаренте на којима пише “Стоп диктатури”, “Хоћемочисту воду, а не прљаве гуме”, “Укључи мозак, искључи РТС и Пинк”.Међу окупљенимаима и родитеља са децом.     20.31– Више од 100 полицајаца, са коњима и псима, у опреми за разбијање демонстрација,распоређено је иза зграде Скупштине Србије, у Косовској улици. 20.00 – Трећи дан заредом у Нишу грађани се окупљају на протесту који се, као и другимградовима у Србији, одржава због незадовољства радом власти и начином на који себори против пандемије корона вируса. Нишлије су почеле окупљање ко зградеСкупштине. Како јављају репортери Јужних вести, грађани су блокирали улицу НиколеПашића и још се окупљају, углавном млади људи.    19.57  Почео протест и у Чачку.  19. 52 – Демонстранти у Новом Саду блокирали ауто-пут.  19. 45. – Све више грађана долази испред скупштине, седе на жардињерама, звижде упиштаљке, а саобраћај је обустављен. Неки од њих носе транспаренте ” Новац уздравство, не у полицију”, “Нећемо да будемо јефтина радна снага”, “Не смем ни да серазболим”. Међу окупљенима је и председник Демократске странке Зоран Лутовац.  

 9 / 12

https://t.co/JGUXIwViUd
https://twitter.com/boginjaproleca/status/1281740577214791681?ref_src=twsrc%5Etfw


Протести у више градова у Србији, нови нереди испред Скупштине, Жандармерија опколила парламент, сукоби са полицијом, бакље, каменице, сузавац  и хапшења, завршен протест у Нишу
петак, 10 јул 2020 23:35

  19. 44 – Присталица Срђана Нога ухапшен је на самом почетку протеста у Београду.Како јављају репортери он је претходно добацивао полицајцима.  19.37 – Окупљенима испред Скупштине Србије млади деле папире на који су захтеви заоставком Александар Вучића, Небојше Стефановића и Владимир Ребића,  прекидпреговора о статусу Косова и Метохије, као и прекид прогона и хапшење политичкихпротивника  

  19.36 – У Пожеги ће вечерас бити организован протест у 20 часова  због бруталностинад новинаром Војиславом Милованчевићем и студенткињом Вањом Вуловић из Пожегекоји су повређени на протестима у Београду под називом “Сине, ово је за тебе” .Планирано је да са главног трга грађани крену у протесну шетњу.  
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  19. 33  – Почео протест испред Скупштине  Србије.  

  19.17 – Неколико десетина људи окупило се вечерас код зграде Општине Врање како биизразили протест против режима и лоше ситуације у држави, али, као и претходнихвечери, да пруже подршку демонстрантима у Београду и Нишу. Окупљени су кренули ушетњу главном улицом и успут скандирали председнику Србије Александру Вучићу, алии свим суграђанима који су седели у оближњим кафићима уз повике – пријатна кафица.
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  19.12  – У Новом Саду је почео протест на Тргу слободе, где се за сада окупило окохиљаду људи. Окупљенима се обратио активиста из Здружене акције “Без крова нико”,који је истакао да је нова одлука Кризног штаба срамна и да је донета са циљем да сеспречи наставак простеста.  

  19.04 –  Грађани се полако окупљају испред Народне скупстине и у Пионирском парку.Саобраћај се и даље одвија нормално. Полиције за сада нема, а подршка окупљенима ивечерас стиже из аутомобила који пролазе Тргом Николе Пашића. Неки узвикују “Нећемополитичаре”,што окупљени поздрављају  аплаузом.  (Н1, Нова.рс, Директно.рс)  
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