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Странке деснице Заветници, Двери, Нови ДСС и ПОКС организују вечерас скуп испред
Храма Светог Саве, а Милица Ђурђевић Стаменковски наводи да је више од 80 аутобуса,
који су са активистима и члановима тих партија планирали да дођу у Београд, спречено у
томе.

  

  

„Вршили су јуче притисак на превознике да откажу вожње, а само из Новог Сада синоћ
су нам отказала четири превозника. Оне који нису отказали полиција је зауставила на
наплатним рампама и упућени су на ванредни технички преглед“, рекла је Ђурђевић
Стаменковски.

  

Она је навела да је полиција из саобраћаја искључиво искључила возила у којима су
чланови и активисти Заветника, Двери, Новог ДСС и ПОКС-а.

  

„Преко 80 аутобуса из целе Србије је онемогућено да дође у Београд. Са југа Србије
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потпуно, Војводина комплетна, сада само чули да су зауставили аутобусе из Крагујевца,
заустављени су и Ужичани, јављају и да су заустављени из Јагодине…“, каже
Стаменковски.

  

За вечерас у 18 сати заказан је скуп испред Храма Светог Саве под називом „Србија
памти, брани и не да“. Како су навели, то је „надстраначко патриотско уједињење“ свих
који су против споразума ЕУ о нормализацији односа Косова и Србије.

  

Како је најављено, након окупљања учесника, поворка ће кренути ка згради
Председништва.
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Возачу аутобуса одузета документа, Чачани кренули колима на протест у Београд

  

Возачу аутобуса, који је требало да одвезе представнике опозиције из Чачка на скуп
странака деснице у Београд, одузета су документа, каже за Нова. рс Александар
Вукадиновић из Двери. Према његовим речима, неки активисти који немају сопствена
возила су одустали од пута, док су се остали колима упутили ка Храму Светог Саве где
ће у 18 сати бити одржан скуп посвећен Косову и Метохији.

  

„Возачу аутобуса су узели и саобраћајну дозволу. Ангажовали смо приватног превозника
из Краљева, јер из Чачка нико не сме“, каже Вукадиновић.

  

Наводи да се људи полако разилазе, али најављује да ће блокирати целу Србију.

  

„Сва срећа био је са нама професор Правног факултета, који је постројио полицајце и
узео им бројеве значки. Ово је ометање права на слободу окупљања и политичког
деловања. Ово је прогон од стране државе“, наводи он.
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Како истиче, деловање власти може да изазове контраефекат.

  

„Видећемо на шта ће ово изаћи“, закључује Вукадиновић.

  

  

Грађани блокирали Ибарску магистралу због спречавања њиховог одласка на
протест у Београд

  

Грађани блокирали су Ибарску магистралу, а након што је полиција аутобус са којим су
кренули у Београд прво зауставила, а онда послала на ванредни технички преглед.

  

„Полиција злоупотребљава своја овлашћења. Зауставила је аутобус у Коњевићима код
Чачка. Не дозвољава Краљевчанима и Чачанима да наставе пут за Београд и јасно је да
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су то старе опробане методе. Аутобуси се шаљу на ванредне техничке прегледе.
Полиција која прима плате од грађана Републике Србије злоупотребљава овлашћења
према тим истим грађанима и покушава да спречи нашу одбрану Устава и државе“, рекао
је на Ибарској магистрали Зоран Чворовић.
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Александар Вукадиновић из Двери наводи за Нова.рс да већ скоро два сата траје
тортура над њима, а само су „кренули на митинг у Београд да одбране Косово и
Метохију.

  

Према његовим речима, полиција их је зауставила, написала пријаву возачу, а потом је
аутобус послат на ванредни технички преглед.

  

 „Били смо принуђени да блокирамо магистралу у Коњевићима код предузећа ‘Ауто –
Чачак’. Полицајци ништа нису криви, али кажу да су им надлежни рекли да зауставе
аутобус, споро га прегледају и ако треба шаљу на ванредни технички што је и урађено“,
објашњава наш саговорник.

  

(Нова.рс)
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