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Више од хиљаду грађана прошетало је на тридесет првој суботњој шетњи „Један од пет
милиона“. Протестна шетња је завршена испред полицијске управе у улици 29. 
новембра. Грађанима су се вечерас испред Теразијске чесме обратили Тамара
Миленковић Керковић, професорка Економског факултета у Нишу и чланица
председништва Двери, Урош Марковић, одборник општине Стари град и студент Срђан
Марковић, један од организатора протеста.

  

  

Након уводних обраћања грађани су кренули у протестну шетњу до полицијске управе
"29. новембар" како би "подсетили полицију да ту је да штити закон, а не појединце из
власти". На челу колоне развијен је транспарент на којем пише "Против изборне крађе".

  

Протестна шетња зауставила се испред зграде РТС-а, а окупљени су позвали новинаре
те медијске куће да се прикључе протесту уз оцену да "својом ћутњом постају
саучесници овог режима".
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"Од две године власти Ане Брнабић, код вас се није могла чути ни реч критике на њену
владу коју су обележили само лаж, насиље и корупција", казао је један од организатора
протеста Срђан Марковић.

  

Са звучника који се налази на камиону том приликом је пуштен говор Ане Брнбић у којем
она своје критичаре назива "лажном елитом".

    

Представник Иницијативе Не давимо Београд Милош Ињац рекао је да "неки постају
министри финансија иако су одговорни за рушења, док други за учешце у протестима
бивају кажњавани затвором".

  

"Казне корумпиране правде према активистима само ће појаачти нашу борбу", рекао је
Ињац обраћјаћи се окупљенима са камиона испред зграде управе полиције.

  
  

ISPRED POLICIJSKE UPRAVE ZA GRAD BEOGRAD!
  
  Gradjani stizu ispred policijske uprave za grad Beograd! #PočeloJe #1od5miliona pic.twitter.
com/HfPBbgqGjH

  — Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) July 6, 2019   
  

Ispred policijske stanice "29 Novembar" @STOPkrvavim pic.twitter.com/znpzgrYDOl

  — Janko Veselinovic (@j_veselinovic) July 6, 2019   
  

Ovako ili onako opet nas ima pic.twitter.com/G0kW4DhXFP

  — Dobar Loš Vučić (@AsomakumBrother) July 6, 2019    

Тамара Миленковић Керковић:  Слободарски Ниш данас личи на проклету касабу
пуну рупа оковану у лудачку кошуљу партократије

  

Грађанима се обратила и професорка Универзитета у Нишу Тамара Миленковић
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Керковић која је истакла да долази из града у коме се аеродром отима од народа, из
града који више не личи на себе јер се беда шири као заразна болест.

  
  

"Kao profesor univerziteta, kao pravnik i potpisnik Univerzitetske podrške #1od5miliona  u
obavezi sam da kažem da živimo u zemlji koja je postala kolonija kojom upravlja grupa
pljačkaša bez kompromisa, stida i morala."
  
  Prof.Tamara Milenković Kerković #1od5miliona #počeloje pic.twitter.com/Mh142ZFTSk

  — #1od5miliona (@STOPkrvavim) July 6, 2019    

Професорка Универзитета у Нишу Тамара Миленковић Керковић казала је да властима
неће проћи, уколико мисле да распишу изборе као у Лучанима где се гласало "џиповима
и притиском на грађане".

  

"Отели су аеродром, аутомобили лете у ваздух, горе хотели", рекла је она.

  

  

"Ако власт распише нелегитимне изборе позивам све зене да уђемо у институције и
каземо властима 'доста је било'" рекла је она и додала "ако не буде фер избора, неће их
ни бити". Она је навела да присуствујемо "скакавцима који долазе са плагираним
радовима и купљеним дипломама" због којих "деца безе из Србије" и поручила "не дамо
им децу, нека они иду".

  

Према њеним речима, "слободарски Ниш" данас личи на "проклету касабу пуну рупа
оковану у лудачку кошуљу партократије".

  
  

Nema povlačenja, ni predaje - do oslobođenja, pa koliko god trebalo! #1od5miliona @Stranka
Narodna
pic.twitter.com/istrnXrAdj

 3 / 8

https://twitter.com/hashtag/1od5miliona?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
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://t.co/Mh142ZFTSk
https://twitter.com/STOPkrvavim/status/1147557713620193280?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/1od5miliona?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/StrankaNarodna?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/StrankaNarodna?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/istrnXrAdj


Београд: Више од хиљаду грађана у протестној шетњи од Теразија до полицијске управе „29. новембар“; Тамара Миленковић Керковић: Живимо у земљи-колонији којом управља група пљачкаша без компромиса, стида и морала
субота, 06 јул 2019 19:29

  — Vuk Jeremić (@jeremic_vuk) July 6, 2019    

Урош Марковић: Београђани живе као таоци у посељаченом Дизниленду Горана
Весића

  

Одборник Скупштине Стари град, Урош Марковић, којег су Радио телевизија Србије и
Пинк цензурисали током давања изјаве на базену "Милан Гале Мушкатировић", рекао је
да данас Београђани "живе као таоци у 'посељаченом дизниленду' Горана Весића".

  

"Нећу дозволити да узму базен 'Милан Гале Мушкатировић' јер они желе да га дају
'најнапреднијим ботовима' и својим пријатељима", рекао је он.

  

„Хвала најупорнијима који шетају и на минус 20 и на плус 40. Хвала људима који излазе
на улице и који не зеле да се помире са оваквом влашћу, јер су свесни шта је грађанска
дужност – да мисле, да критикују и да преиспитају ствари у друштву“, казао је Марковић.

  

Он се захвалио и студентима и младима који већ седам месеци организују протест „1 од
5 милиона“ у Београду.

  

Марковић је на вечерашњем протесту нагласио да потписници Споразума са народом
морају да га поштују и навео да је се због Споразума десио и бојкот парламента, а да је
из тога проистекао и извештај Европске комисије.

  

„Ми смо овде зато што не желимо шаргарепе и шагарепице које нам власт нуди. Свако ко
се врати у Скупштину и буде седео са Ристичевићем, Мартиновићем и Ђукановићем,
биће исти као они и неће постоват свој народ“ рекао је Марковић.

  

На крају је поручио да грађани желе бојкот и слободу у свим сферама слободне изборе
и слободне институције.
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Урош Марковић који је у току протекле недеље цензурисан на Пинку и РТС-у казао је да
његов комшилук на Теразијама излгледа као дивље градилиште и да после 400 дана и
осам милиона евра, новца грађана Трг републике није завршен, док је посечено 185
стабала и гради се жичару на месту где нарушавао културно – историјско наслеђе.

  

  

На почетку протеста обратиће се студент и један од организатора протеста
#1од5милиона Срђан Марковић, професорка Универзитета у Нишу Тамара Миленковић
Керковић и Урош Марковић, младића кога су РТС и Пинк цензурисали током давања
изјаве на базену „Милан Гале Мушкатировић“.

  

  

Протестна шетња ће се ове суботе кретати улицом Краља Милана, Таковском, потом ће
колона проћи поред зграде Радио Телевизије Србије и наставити даље ка згради ПУ “29
Новембар”, одакле ће се грађанима ће се обратити студент и организатор протеста
#1од5милиона Миодраг Симовић.
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„Пре седам месеци изашли смо на улице како би стали на пут насиљу власти које још
увек није престало над неистомишљеницима. Због тога наша мотивација није
поколебана, наш разлог да будемо на улици остаје исти, а то је жеља да живимо у
слободној и демократској држави. Ми још увек тражимо да одговорни за покушај убиства
Борка Стефановића, новинара Милана Јовановића, претучене студенте Дејана
Багарића, Михајла Николића и Марка Ђелевића, нападане организаторе протеста у
Србији Страхињу Ћирића, Милана Благојевића, Владимира Петровића и избоденог
студента Уроша Јањића буду санкционисани“, наводи се, између осталог, у саопштењу
организатора.
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  Две године које је председница Владе Србије Ана Брнабић провела у кабинетуобележила су страдања и пребијања неистомишљеника.  Због тога организатори позивају и институције да покажу да су аршини и процедуреисти за све и санкционишу све одговорне за насиље режима према грађанима Србије.  Ове суботе у плану је одлазак до Полицијске Управе за Град Београд “29. новембар”како би подсетили припаднике полиције да је њихова дужност да штите грађане и закон,а не појединце из власти.  „Одласком до зграде ПУ „29. новембар“ подсетићемо се и на брутална пребијањаграђана у згради РТС-а и хапшења студената, а ти исти студенти били ухапшени и похитном поступку приведени у „29. новембар“ под претњом казне од 30 дана. Како бистали насиљу на пут и како би се изборили за праведну и демократску државу, дођите усуботу у 19 часова испред Теразијске чесме да заједно изградимо бољу будућност“,наводи се у саопштењу.  „1 од 5 милиона“ у Крагујевцу: Политички живот града не постоји  На Ђачком тргу који је прошле суботе проглашен тргом слободе одржан је 27. протест „1од 5 милиона“, на коме су грађани – „чувари пламена слободе“ имали прилику да кажујавно због чега су незадовољни стањем у земљи и граду.  
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  Представник Организационог одбора протеста у Крагујевцу Небојша Вељковић је рекаода грађани више од шест месеци истрајавају у протестима на трговима и подсетио да супочели зато што је јавни говор у Србији укинут у медијима и Народној скупштини.  Каже, окидач је била и власт која је покушала чак да укида и политичке противникенападом на Борка Стефановића.  Вељковић је рекао да је у протеклих шест месеци схватио да се у Србији не бије биткаизмеђу тога ко ће доћи на власт после Вучића, него која ће доктрина остати, да ли ћедржава наставити у либералном правцу или ће бити социјална држава.  „Немојте да гледате у имена, у титуле, слушајте шта ти људи причају и шта заступају игде смо ту ми, где су грађани“ рекао је Вељковић.  Председник опозиционе Шумадијске регије и члан Председништва Покрета слободнихграђана Саша Миленић је рекао да је очигледно да Крагујевцу више нема локалнесамоуправе.  То потврђује, каже, најава да ће у току 2020, по новом закону, цео примарни секторздравствене заштите бити пребачен под ингеренцију Републике Србије.  „Значи све установе локалне здравствене заштите које смо ми правили нашимсамодоприносима, средствима из градског буџета постају имовина Републике Србије“рекао је Миленић.  Град Крагујевац је, каже, још дужан због велике инвестиције у здравству и изградњеЗдравствене станице и Школског диспанзера 2013.  „Локалној самоуправи остају дугови од кредита за ту инвестицију, а сва имовина се селиу конто Републике и Крагујевац ћути“ рекао је Миленић.  Додао је и да је „угашена“ јавност града Крагујевца и да су за њу потребни медији који судоступни и приступни сваком грађанину.  Све оно што је „симулирана“ јавност то је под Вучићевим кишобраном, а стварнаалтернативна јавност је изван тог кишобрана.  „Ни у Скупштини града као одборник не можете лако да добијете реч ако не припадатескупштинској већини“ казао је Миленић.  Он је оценио да је протест „1 од 5 милиона“ једини катализатор-агенс који убрзаваколико-толико процес стварања политичке алтернативе, политичког плурализма иполитичког живота у граду Крагујевцу.  Казао је да је то истовремено и једини медиј алтернативе.  „ Не очекујте да алтернативу Александру Вучићу и овом стању донесе било ко кога немана овим протестима. То је све под Вучићевим кишобраном“ рекао је Миленић.  Додао је да су људи на протестима „језгро алтернативе“ чији смисао није освајањевласти , већ жеља да се има нормалан, достојанствен и људски живот, слободан град истварни живот.  Протести су једино језгро за генерисање политичке алтернативе у Крагујевцу.  „Све што знате о политичкој историји града Крагујевца, у овом тренутку – мртво је.Политички живот града не постоји, немате нигде, никакав плурализам“ оценио јеМиленић.  Додао је да је стварна амбиција окупљања из суботе у суботу стварање алтернативе,политичког плурализма и града са потенцијалима самоуправе и слободног мишљења.  Каже да је „прво питање“ обновити дијалог у Крагујевцу, оживети Крагујевац, а то значистворити политички плурализам, отворити град Крагујевац и самоуправу као инструментсуграђанима да успоставе контролу над квалитетом свог живота.  „ Није проблем Радомир (Николић – градоначелник.прим. нов.). Радомир је, ако хоћете,фин дечко. Он је потпуно небитан у целој причи, као и било који председник општине ишеф локалне самоуправе. Реч је о једном централном аутократском систему који мора дападне, да бисмо се ми домогли наших градјанских права, па између осталог и права налокалну самоуправу“  Додао је да тек када падне Вучић, пашће локални Радомир.  „Наш стварни проблем је Александар Вучић и режим Српске напредне странке који недозвољава елементарно успостављање принципа уставности и организације праваграђана Србије рекао је Миленић.  Истакао је да се у опозиционим политичким партијама већ ради на стварањуалтернативе и поручио да се грађани не обазиру на таблоиде и дезинформације.  „Све што реално постигнемо, доћи ћемо на протесте 1 од 5 милиона директно илииндиректно да саопштимо“ поручио је Миленић.  На протесту се за реч јавио и Небојша Чупић, особа са инвалидитетом и спортски радники најавио је да ће да поднесе пријаву против градског функционера за спорт НиколеУрошевића и града Крагујевца јер има сумње у трошење буџетских пара у овој области.  (Агенције)  
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