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Грађански протести „1 од 5 милиона“ који се од 30. новембра одржавају једном недељно
у више од 50 градова Србије, одржани су и вечерас (петак) у више од 20 градова и
општина. Протести су одржани у Новом Саду, Нишу, Ужицу, Шапцу, Пожаревцу, Чачку,
Врању, Зајечару, Смедереву, Ваљеву, Суботици, Панчеву, Вршцу, Горњем Милановцу,
Крушевцу, Краљеву, Великој Плани, Бору, Апатину, Шиду, Лесковцу, Алексинцу,
Младеновцу, Лазаревцу, Кикинди, Рашкој, Косјерићу, Ивањици…

  

  

Владо Георгиев у Нишу: Немојте се предати, одавде увек креће револуција 

  

Певач Владо Георгијев поручио је вечерас Нишлијама окупљеним на протесту "Један од
пет милиона" да из Ниша увек креће револуција и да би морало да их буде више на
протестима.

  

"Немојте да се предате и немојте да се плашите, они су једни јадови јадни који су се
пресвукли у једну обичну банду. Требало би да нас је на протестима све више јер је већ
озбиљна ствар у питању", истакао је Георгијев.

  

Ови назови људи који се играју државом нас сваки дан краду и склањају лову да здиме
одавде када заврше своју пиз….ју са Косовом. Омаловажају нас, сваки дан нас зај…..ју,
ми за њих не вредимо пет пара. Мора вас овде бити више, све револуције су кретале са
југа, и овде, и у Америци, и свуда, поручио је музичар Владо Георгиев на десетом
протесту „Стоп терору- за Ниш без страха“, који је део протеста “1 од 5 милиона”.
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Пред више стотина окупљених на централном нишком тргу Георгиев је казао да се он,
нажалост, навикао „што би се рекло – као жена на батине“, да живи са „овом бандом која
изиграва државу“, али да не може више то да издржи, јавља дописница Данаса из Ниша
Зорица Миладиновић.

  

  

Георгиев је актуелну ситуацију назвао дебаклом, а власт обичном бандом и јадницима и
јадовима.

  

– Ово је једна лакрдија о државе, једна ријалити заје…..ја, ово никад није било, ово свет
не памти. Овде су којекакви министри и остали изузети од закона, људи које они
директно штите су изузети од закона, а ми ако не платимо казну за паркинг завршићемо
код извршитеља. Парламент је као циркус, тамо људи долазе на посао да би се
заје….ли, којекакве лопурде и лупежи причају глупости, изгласавају законе како се
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договоре. Ми који смо завршили неке школе и радили нешто у животу нисмо битни, само
су они битни – рекао је Георгиев и позвао грађане на свој вечерашњи и сутрашњи
концерт у Нишу.

  

Представник Покрета младих "За Ниш без страха" Миљан Марјановић рекао је да људи
који протестују широм Србије траже једино одлазак режима и слободне изборе на свим
нивоима.

  

"Захтевамо моменталну оставку Александра Вучића, Ане Брнабић и Маје Гојковић, а
изборе након што шест до девет месеци медији буду слободни. Рок за испуњење нашег
захтева је 30 дана, а уколико га не испуне 13. априла организоваћемо велики народни
протест у Београду", истакао је Марјановић.

  

Организатор протеста у Куршумлији Дејан Милошевић поручио је Нишлијама да сви и
треба да крену за Београд 13. априла уколико Александар Вучић до тада не поднесе
оставку.

  

"Идемо у Београд и не враћамо се отуда док не дају оставке. Када падну следи прелазна
Влада, а њу ћете да изаберете ви који протестујете свакога дана", рекао је Милошевић.

  

Према његовим речима, градјани морају да буду јединствени против актуелног режима
јер само тако могу да победе.

  

"Нема више чекања, имали су седам година да нешто ураде и ништа нису урадили.
Морају да оду уколико желимо да нам деца живе у Србији", казао је Милошевић.

  

Он је казао да су градоначелник и његови сарадници уништили Ниш, а да је највећи
тајкун у Србији Андреј Вучић.

  

"Одакле им три милијарде евра на рачунима у страним банкама? У Београду нико
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ниједан колац не сме да забоде а да не плати рекет Андреју Вучићу", истакао је
Милошевић.

  

Представници Покрета младих “За Ниш без страха” прочитали су захтеве потписника
Споразума са народом и позвали грађане да се, у случају да они не буду испуњени, 13.
априла окупе на великом протесту у Београду. Тада би требало да понесу и шаторе и
топлу одећу јер ће тамо “остати док Александар Вучић не оде“, поручили су.

  

  

Окупљени су потом отишли у протестну шетњу до Градске топлане, где су запалили
бакље, и поново прочитали десет локалних захтева, међу којима су и захтеви за
оставком градоначелника Ниша Дарка Булатовића и министарке саобраћаја Зоране
Михајловић. Следећи протест је најављен за петак 22. март.

  

Покрет младих „За Ниш без страха“ највио је да ће један од говорника на вечерашњем
десетом по реду протесту „1 од 5 милиона“ бити познати певач Владо Георгијев.
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Par stotina Nišlija okupilo se na protestu #1od5miliona . 
  Očekuje se obraćanje @VladoGeorgiev #Niš #protest pic.twitter.com/OJfoEmQcj2

  — Južne vesti (@juznevesti) March 15, 2019    

 Протест ће као обично почети у 18 часова на Тргу краља Милана.

  

Покрет младих „За Ниш без страха“ који у том граду организује протесте „1 од 5
милиона“ захтева оставку министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Зоране Михајловић, градоначелника Ниша Дарка Булатовића, ослобађање заробљених
медија и стварање независног регионалног сервиса у Нишу.

  

Захтеви су и да се сви пружни прелази у Нишу обезбеде рампама и светлосном
сигнализацијом, да се стане на пут партијском запошљавању и да се расветле сви
случајеви паљења аутомобила у Нишу.

  

Покрет ће затражити да се заустави искључење струје социјално угроженим грађанима,
да јавни извршитељи не поступају у споровима који се воде против социјално угрожених
грађана и да се преиспита цена даљинског грејања.

  

Враћање Аеродрома, Електродистрибуције и Регионалне привредне коморе граду Нишу
такође је један од захтева Покрета младих „За Ниш без страха“.

  

Организовање протеста у Нишу подржали су Савез за Србију, Покрет Доста је било,
Покрет слободних грађана и синдикат Слога.

  Девети протест у Шапцу  

Протести један од пет милиона одржавају се у преко осамдесет градова. На данашњем
деветом протесту у Шапцу, говорили су политички аналитичар и народни посланик Ђорђ
е Вукадиновић
, агроном 
Душан Туфегџић
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и 
Александар Мијаиловић
из Савеза младих Шабац.

  

  

Девети по реду протест у Новом Саду под геслом „Протест живи“

  

Протест ће започети на тргу испред Српског народног позоришта, а грађанима ће се
обратити глумац Милорад Капор, који је конферансије свих новосадских протеста, затим
редитељка Јелена Богавац и студент Алекса Шорак.

  
  

#1od5miliona #NoviSad pic.twitter.com/SWQ1exU5zW

  — RedPirate (@HappyRedPirate) March 15, 2019    

 Учесници протеста ће потом кренути у уобичајену шетњу градским улицама током које
ће проћи Јеврејском улицом, Булеваром ослобођења и поред седишта листа „Дневник“, а
онда скренути у улицу Новосадског сајма и даље се кроз стамбене квартове Сајмишта,
Банатића и Роткварије вратити у центар града, па улицом Јована Суботића поново
стићи до Српског народног позоришта, где ће се шетња и завршити.

  
  

Okupljanje #NoviSad #1od5miliona .. Na trgu slabo.. Par stotina pic.twitter.com/kYSN7WhsQ
I

  — zarko bogosavljevic (@zarkobns) March 15, 2019    

 Протестном скупу „Један од пет милиона“ у Новом Саду и овог петка ће се придружити
новосадски студенти, који ће се поново окупити код фонтане испред студентског дома
„Слободан Бајић“ у 17 часова. На студентском скупу ће такође говорити Милорад Капор,
као и студент Филип Мартин.
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Грађански протести у Новом Саду и другим градовима широм Србије трају већ неколико
месеци, а покренути су у циљу смене актуелне власти коју предводе Александар Вучић и
Српска напредна странка.

  

„Будући да циљ протеста није испуњен, протести ће се наставити како у Новом Саду
тако и у другим градовима у којим постоји воља и жеља грађана да коначно промене и
државну власт и државни систем. Кампања за дискредитацију протеста коју власт води
у јавности, уз отворену или прикривену подршку различитих политичких организација и
интересних група повезаних са влашћу, неће и не може зауставити започету акцију
против насиља, криминала и корупције на којим се заснива режим Александра Вучића“,
пише у саопштењу.

  
  

Deveti protest u Novom Sadu kao jedan od prvih za zagrevanje pred veliki protest u Beogradu
13.04. #1od5milionaNS #1od5miliona #DoKraja #poceloje pic.twitter.com/OvqeQEMTuD

  — 1od5miliona-NS (@1od5milionaN) March 15, 2019    

Окупљени снимани и фотографисани са крова, колону пресекла возила хитне
помоћи и ватрогасаца

  

Протестном скупу и овог петка придружили су се новосадски студенти. Испред
студентског дома „Слободан Бајић“ њима се обратио један од студената и један од 5
милиона – студент Филип Мартин, јавља дописница Данаса из Новог Сада Тамара
Копестинскиј.

  
  

I opet na krovu hotela pred protest #1od5miliona #NoviSad  ekipa za bot fotke pic.twitter.com
/nSRQMFlUvC

  — zarko bogosavljevic (@zarkobns) March 15, 2019    

„Драго ми је што вечерас нисте на Фејсбуку и Твитеру већ што борбу водите на улици, а
не на друштвеним мрежама. Одлучили сте се на борбу грлима и ногама, а не тастатуром.
Кад гледамо старе политичаре код којих су једино одела нова, кад гледамо како се
функционери размећу парама, с правом можемо да се питамо јесу ли они опљачкали
народ. И зато нема споразума, нема примирја са људима који се коцкају са нашом
будућношћу и који Србију сваки дан мажу блатом. Погледајте се – ви сте држава! Народ
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је створио државу, народ може и да је мења.“

  

Милорад Капор који вечерас говори и пред грађанима на главном скупу протеста, прво
се обратио неидентификованим лицима на крову студентског дома и позвао их да
слободно сиђу међу студенте уместо што фотографишу са крова.

  

Онда се обратио и окупљенима поручивши им да свако од њих треба да поприча са
људима око себе и објасни им своје разлоге зашто учествује сваког петка у протестној
шетњи. Пожелео им је да не изгубе жар за борбом и да практикују своју грађанску
активност.

  
  

Kroz protest #1od5miliona  u #NoviSad  nakon hitne pomoći sada prošlo i vatrogasno vozilo.
Građani uredno propustili. pic.twitter.com/wVliLv2zx6

  — Lazar Čovs (@Popravljam) March 15, 2019    

Уз повике „1 од 5!“, „Време је за истину, време је за правду!“ студентска колона затим је
стигла на плато Српског народног позоришта где се од 18 часова одржава главни
протест.

  

Председник општине Параћин Саша Пауновић у Врању: Наш задатак је ослобођење
Србије

  

„После свих ових година, понижења и неправде ми сада у Србији имамо јасан задатак да
ослободимо земљу. Издржаћемо у том послу јер наш циљ је правда и слобода. Они су се
уплашили привилегија, и слободних грађана. Србија ће врло брзо бити земља у којој
неће више бити лажи, крађе и убијања“, поручио је окупљеним грађанима на осмом
протестном окупљању у Врању Саша Пауновић, председник Општине Параћин.

  

Пауновић је позвао грађане на протестни скуп у Београду 13. априла који ће означити,
како је рекао, „крај једног режима који је био против грађана“, јавља дописник Данаса из
Врања Војкан Ристић.
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Професор Зоран Јовановић, са Филозофског факултета у Нишу позвао је „човека коме
ни име неће да помене на ТВ дуел, у име свих грађана Србије које је понизио и довео до
поделе на издајнике и грађане који су чланови његове лажне елите“.

  

„Њима више не смемо да дозволимо да вршљају по нашој земљи, док најпаметнији
одлазе“, поручио је Јовановић.

  

У свом саопштењу врањански одбор ДС осудио је физички напад на директора ЈП
Водовод и генералног секретара градског одбора СНС Горана Ђорђевића, кога су
маскирани нападачи претукли испред породичне куће, због чега је завршио у болници.

  

У Горњем Милановцу говоре Ненад Кулачин, Драгослав Шумарац и Ранко Томић

  

На протесту „Један од пет милиона“ у Горњем Милановцу говориће новинар Ненад
Кулачин, високи функционер Демократске странке Драгослав Шумарац и архитекта из
Горњег Милановца Ранко Томић.

  
  

#GornjiMilanovac   #protest #1od5miliona
  
  Dr Dragoslav Šumarac:
  
  "13. aprila svi zajedno u Beogradu" #možemo #PočeloJe #psgGornjiMilanovac pic.twitter.c
om/V0zybRenWN

  — Slobodni Gradjani GM (@GmGradjani) March 15, 2019    

 Организатори су најавили да ће протест, који се одржава десети пут, почети у 18
часова на Тргу кнеза Михаила.

  

Први протест у Горњем Милановцу одржан је 12. јануара.
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Новица Антић у Ивањици: Нашу Србију „зајашила“ је организована криминална
група која пљачка народ
; Владимир Савић
: Велики број 
људи у безбедносним службама напустио службу јер нису хтели да служе овом
режиму

  

Учесници протеста „Један од пет милиона“ у Ивањици затражили вечерас оставке
општинског, републичког и руководства РТС-а и изборе на свим нивоима који треба да
буду одржани „шест до девет месеци од ослобађања медија са националном
фреквенцијом“.
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Председник Војног синдиката Србије Новица Антић рекао је на протесту да актулена
власт ради само у свом интересу и да их не занима будућност грађана Србије.

  

„Ова власт хоће да сви ми будемо идиоти и да само њихова привилегија буде да се само
они баве политиком и да они одлучују о нашим животима и судбинама. Нашу Србију
‘зајашила’ је организована криманална група која пљачка народ“, рекао је Антић.

  

Један од оснивача Покрета за безбедну Србију Владимир Савић рекао је да у
безбедносним службама раде људи који воле своју земљу, али и да је велики број њих
напустио службу јер нису хтели да служе овом режиму.

  

„Знамо чиме су испровоцирани ови протести, знамо и да нас је све више. Тражимо
слободне медије, али оне у којима Србија није земља ријалитија и неморала. Ми знамо за
праве вредности и никада нећемо престати да се боримо за њих“, рекао је Савић.

  

Неколико стотина окупљених грађана прошетали су централним улицама, уз звуке
пиштаљки и скандирање против власти и са великим транспарентом на почетку колоне
„Ивањица без страха, Један од пет милиона“.

  

Организатори су следећи, шести протест у Ивањици најавили за петак, 22. марта, у
центру града, у 18 часова.

  

На петом протесту „Један од пет милиона“ у Ивањици најављено је да ће говорити
председник Војног синдиката Новица Антић и један од оснивача Покрета за безбедну
Србију Владимир Савић.

  

Организатори су најавили да ће протест почети у 18 часова у центру града.

  

„Подсећамо вас да већ месец дана шетамо нашим градом сваког петка, показујући своје
назадовољство постојећим стањем како у држави тако и у нашем граду. Ивањичани,
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изађимо у што већем броју и покажимо да смо достојанствени, добронамерни и пре свега
слободни људи“, наводи се у прогласу организатора протеста.

  

Први протест „Један од пет милиона“ у Ивањици одржан је 15. фебраура, у организацији
незадовољних грађана.

  

На протесту Један од пет милиона у Чачку затражена оставка Александра Вучића

  

Протест „Један од пет милиона“ одржан је вечерас у Чачку уз захтев да председник
Србије Александар Вучић оде с власти и да оставке поднесе комплетна Влада Србије и
руководство РТС-а, а грађани су потписивали Споразум са народом, преноси новинска
агенција Бета.

  
  

Čačak. Šetnja pic.twitter.com/5VmG6ypPOW

  — Rada Karanac (@RadaKaranac) March 15, 2019    

На протесту, на коме је било око хиљаду људи, говорили су студенти из Чачка Радиша
Ћериман и Лазар Пауновић, новинар и глумац Марко Степановић и градоначелник
Шапца Небојша Зеленовић.

  

Један од организатора протеста Радиша Ћериман позвао је окупљене грађане да
подрже раднике чачанске Фабрике резног алата који су најавили протест испред
Привредног суда у Чачку, у уторак у 12 часова.

  

Студент Лазар Пауновић рекао је да студенти неће партијску државу већ државу у којој
се цени част, знање и поштење.

  

„Тражимо од државе запослење након студија и да за то не буде потребна припадност
владајућој странци, да нам држава омогући да од свог рада можемо пристојно да
живимо а не да животаримо, да држава спречи куповину диплома и плагирање
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доктората и да на тај начин врати достојанство нашем школству“, рекао је Пауновић.

  

Градоначелник Шапца Небојша Зеленовић, рекао је да грађани Србије данас живе у
„најгорој држави у Европи“, зато што „постоји корупција, лоше образовање и што нема
владавине права“.

  

Он је рекао да је Шабац који је опозциони град у Србији, има највећу индустријску зону,
највећу пољопривредну производњу у Србији и издваја највише за културу – седам одсто
из градског буџета, и да је град у коме онај ко заиста тражи свој посао нема проблема
да га нађе.

  

„Шабац је град у коме је од почетка јанура до данас дошло 12 нових компанија, девет из
иностранства, а никоме нисмо поколнили ни кадвратни метар земље, никоме нисмо дали
ни динара, нико није добио ни динар из републичког буџета за субвенције и никога није
Алекасандар Вучић довео и рекао иди тамо па ћеш добити паре из буџета Србије“, рекао
је Зеленовић.

  

Он је нагласио да је Шабац „доказ“ да је могуће да се живи пристојно у Србији.

  

„Могуће је живети пристојно, добро и кавалитетно, али не могу ови сатрапи Вучићеви да
воде државу. Не може ‘ваздуплохов’ да прави ауто путеве, не може да печењар води
Електропривреду Србије, зато смо најгора држава у Европи“, рекао је Зеленовић.

  

Новинар и глумац Марко Степановић рекао је да је Александар Вучић „злоупотребио
Устав“ и да због тога мора да поднесе оставку, на шта су окупљени грађани скандирали
неколико минута „Оставка, оставка“.

  

„Злоупотребио си Устав, није твоје да отвараш фабрике у којима људи раде за 200 евра,
није твоје да вређаш грађане, није твоје да кажеш да смо кукавице, нерадници и олоши,
твоје је да радиш у служби народа, а пошто ниси – Вучићу, дај оставку“, рекао је
Степановић.
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Он је затражио да се „комплетно распусти“ руководство РТС-а и оставку Владе Србије.

  

„Они мисле да су нама газде, не, ми смо њима послодавци, они су наши службеници, ми
њих запошљавамо и отпуштамо на изборима. Један мандат, ако си добар још један и
довиђења, ако ниси добар, на пола мандата довиђења. Нема власти која ће трајати у
недоглед, није ово земља у којој треба да влада неки нови Садам Хусеин. Ми смо у
центру Европе, ми смо слободни грађани“, рекао је Степановић.

  

Након говора, окупљени грађани су прошетали улцама у ширем центру града уз звуке
пиштаљки и труба. На почетку колоне грађани су носил велики транспарент „Чачак без
страха, један од пет милиона“.

  

Са разгласа је пуштана рок музика. На стубу испред споменика војводи Степи
Степановићу, испред кога се протест одржава, били су залепјени плакати против
градоначелника Чачка Милуна Тодоровића на којима је писало „Оставка, Милуне
одлази“.

  

Један од демонстраната стајао је испред бине с које су се обраћали вечерашњи
говорници, и носио транспарент на коме је писало „Забрањено за разбојнике и
издајнике“.

  

Следећи протест у Чачку заказан је за петак 22. марта, у 18 часова испед споменика
војводи Степи Степановићу у центру града.

  

Лазаревац

  
  

Lazarevac u šestom protestu! #1od5miliona pic.twitter.com/C4FXgFehz3

  — Darko Simic (@Amon__Ra_) March 15, 2019    
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Велика Плана

  
  

pic.twitter.com/CbtvE8pLvp

  — savara#1od5miliona (@savara_dr) March 15, 2019    

Алексинац

  
  

На вечерашњим протестима 1 од 5 милиона, који се одржавају у Алексинцу на платоу
испред Дома културе од 19 часова, поред протестне шетње присутним грађанима ће се
обратити Маја Виденовић, Константин Самофалов и Александар Танасковић. #1od5milio
na https://t
.co/XE0qZJv2me
pic.twitter.com/NKKpbDaDuM

  — Aleksinac Алексинац (@aleksinacnet) March 15, 2019    

Кикинда

  
  

Kikinda #1od5miliona pic.twitter.com/01P4QNSw24

  — Marko Rakić (@markoNS) March 15, 2019    

Никола Којо на протесту у Пожаревцу: Десио се народ који је решио да живи, ви
крадљивци живота више нећете моћи да 
га зауставите

  

Већ осмог петка за редом у Пожаревцу је одржан протесни скуп „1 од 5 милиона“. Овог
петка присутнима се обратио глумац Никола Којо, јавља дописник Данаса Момчило
Вељковић.
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  Никола Којо је рекао „да се сада десио народ који је решио да живи који крадљивциживота више нећете моћи да зауставите“.  „То је овде почело. Ту се родио, хтео он и она његова да наследе Тита и Јованку.  Дошло му оно ћосаво са гибаницом из Сарајева, окумило се са Бајчетинцем и усвојишестудента права, хулиганчића, да заједно распирују национализам. Делује као некабајка…  Међутим, та екипица се удружи и уведе нас у ратове. Незванично – јесмо, а и нисмо. Алинас мобилишу и гинемо. Нисмо у рату, али гинемо и убијамо. Људе који су наши. И тинаши нас убијају. До ове црте си наш, а од ове црте си њихов. А говоримо истим језикоми исто изгледамо и волимо се, али се убијамо.  И тако док смо се напоубијали, нагубили пријатеља, и комшија, и рођака, кренусмо дапијемо бензин на улици. И кренусмо да пијемо лажну кафу, фалш виски и да глођемопразне рафове. Онда мало ходамо, бунимо се месецима, краду нас на изборима, ту малобуде овако, мало буде онако, онда нас мало бомбардују, погине нам пар хиљада људи идеце на ноши и откину нам још један део територије.   И онда се појави нада у виду једног човека, а онда нам га они лепо устреле као пса.Онда буде још све и свашта. А онда млади хулиган преотме власт и реши да сам сасвојим хајдуцима зароби државу. И да је опљачка, поружни, пороби, обесмисли и успе утоме. А ми? Ми седесмо и чекасмо да нам нека опозиција реши проблеме. Да не грешимдушу, неки су покушали, неки су и успевали, иако су блокирани и анатемисани у свомделовању. Али, неки су пристали да буду тројански коњ и да се ушуњају у наше редове.Али, провалисмо их – настаде им оно тројански, остаде коњ. И то обична рага коју је овајнарод спреман да поједе као и ове што нам се не скривајући посраше у животе. И то сеуправо сада дешава.    Сада се десио народ који је решио да живи, кога ви крадљивци живота и времена вишенећете моћи да зауставите. Да ли ће се то десити за пар дана или за који месец,завршићете овде, господо.  Овде, одакле је све и почело. Јако близу овог места, почиње на З. Е, тамо ћете се лепона шетњи у кругу играти и ’Обори хеликоптер зарад сликања’, и ’Убиј жену на рампи’, и’Сруши центар града под фантомкама’, и ’Докторирај за дан’, и ’Направи гондолу наисторијскоме објекту, али пре тога посеци дрвеће’…  И свега чега сте се играли док смо вам ми дозвољавали да нас, што би се књижевнимјезиком рекло, зајебавате.  Ви ћете ту да у миру дочекате старост, а они други, мање важни, биће лустрирани као иови што су се представљали као наши. То су они који су са вама играли козарачко коло,али по вашим уцењивачким правилима. Ви се нисте држали за руке као сав нормалансвет, ви сте се држали, а и даље се држите – за јаја. У том вашем поквареном колу. Изато, господо – ни Курта ни Мурта!““, нагласио је Никола Којо.  У протестној шетњи овог петка учествовало је око 1.000 грађана Пожаревца. У једномтренутку међу окупљеним грађанима нашао се и лидер Нове Србије Велимир Илић.  Протестна шетња ове недеље обухватила је централне градске улице и испред седиштаградског одбора Српске напредне странке упаљена је и бакља где су протестантиузвикивали „Вучићу, лопове“. Шетња је прошла без инцидената, а ортанизатори супозвали грађане да се окупе и следећег петка на новом протесту.    Požarevac fenomenalni Nikola Kojo #1od5miliona #PočeloJe pic.twitter.com/4XZp8sP1MT  — Sasa Marjanovic (@marrakst) March 15, 2019     Čekamo Nikolu u Požarevcu #1od5miliona #počeloJe pic.twitter.com/x2Y3sQwIuu  — ЂИЂА #1od5miliona (@svizamnom) March 15, 2019    Вршац    #1od5miliona #Vršac pic.twitter.com/iFod6DbAh8  — Dragan Grujić (@draganchef) March 15, 2019    Апатинци довели „лажног Вучића“, Бојана Леко поручила „шетамо док ти невидимо леђа!“  Седми по реду протест #1од5милиона одржан је вечерас у Апатину, саопштило јеУдружење грађана „Без страха“ Апатин.  
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Протести "1 од 5 милиона" широм Србије; Владо Георгиев у Нишу: Немојте се предати, одавде увек креће револуција; Никола Којо у Пожаревцу: Десио се народ који је решио да живи; Апатинци довели „лажног Вучића“
петак, 15 март 2019 19:35

  На почетку протеста још једном је послата подршка свима онима који су жртве актуелневласти, тачније бахатих функционера који симболизују ту исту власт, а у Апатину су то унајсвежијем примеру радници Бање „Јунаковић“.  Модератор протеста Рајко Бошковић, испред УГ „Без страха“ цитирајући глумицу ХануСелимовић рекао је да људи у Србији данас живе потпуни суноврат и да је потребно дасвако у својој земљи и у свом граду у коме је рођен каже „доста је“.  „Мој живот не припада ниједној власти, нећу да будем слуга ниједном режиму да бихживео како доликује, нећу да продајем сопствени дигнитет за боље околности, нећу дажмурим на обешене раднике, на младе који беже, на Милана Јовановића, на МаријуЛукић, нећу да жмурим на низ примера који доказују да ми овде не живимо као слободниљуди. Желим власт која служи народу. А не власт које се народ плаши.“  Балерина Народног позоришта у Београду Бојана Леко поручила је данас у Апатинусвима који су незадовољни и очекују да ће неко други уместо њих мењати друштво да јето немогуће и да ћемо пре завршити започети посао, ако се и они што пре укључе уграђанске протесте.  „Драги грађани Апатина, шаљем вам поздраве и подршку потписника групе УметнициЗА.Нас, више од 750 уметника и стручних сарадника у култури шаље вам подршку у жељида истрајете у борби за слободну, демократску и правно уређену Србију!“  Она је рекла да је данас у Апатину јер сви ми желимо истину, правду и бољу будућностза нашу децу и за генерације које тек долазе.  „Морамо да зауставимо злотворе и штеточине јер је очигледно да наше друштво свебрже тоне и пропада. Желим да поручим диктатору са овог места, да ћемо остати натрговима широм Србије, све док му не видимо леђа и док се у Србији не успоставинезависно судство и док не променимо систем из корена.“  Према најавама које су стизале претходних недеља, председник Александар Вучић једанас 15. марта требало да посети Апатин, но ипак, он није дошао.  На крају протестне шетње, Апатинци су довели „лажног Вучића“ и на саркастичанначин показали шта би он требао да поручи грађанима када једном посети Апатин.  
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Протести "1 од 5 милиона" широм Србије; Владо Георгиев у Нишу: Немојте се предати, одавде увек креће револуција; Никола Којо у Пожаревцу: Десио се народ који је решио да живи; Апатинци довели „лажног Вучића“
петак, 15 март 2019 19:35

  У „Вучићевом говору“ теме су биле клизалиште које је по директиви врха СНС-а изАпатина однето у Сивац, афера „шоље“ везана за локални Центар за социјални рад, каои чињеница да је слобода доношења одлука локалне самоуправе потпуно ограничена,односно уско је везана са центрима моћи владајуће странке у другим местима.Осмипротест #1од5милиона у Апатину биће одржан у петак 22. марта.  Никола Јовановић у Ужицу: Победићемо и они то виде  Потпредседник Народне странке Никола Јовановић изјавио је у Ужицу на протесту"Један од пет милиона" да се "Србија усправила" и да ће у будућности она битиправедна, ефикасна и развијена европска држава.    "Председник Србије и СНС-а Александар Вучић не може више да скупи ни хиљаду људиу градовима Србије. 70 аутобуса у Смедерево, 40 у Сремску Митровицу. Полиција нећеда пише казну када види налепницу 'Један од пет милиона'. Ми ћемо победити, то већ иони виде", рекао је Јовановић.  Он је истакао да Србија више никада неће бити иста, да ће Тв Пинк изгубитифреквенцију, да ће субвенционисане фирме морати да исплаћују минималне плате од350 евра месечно, да ће грађани директно бирати свог председника општине иградоначелника.  Јовановић је оценио и да градска власт у престоници "уништава Београд, пљачка иподиже порезе".  "Граде неку гондолу која је узимајући у обзир дужину 11 пута скупља од оне наЗлатибору, граде ту бесмислену скаламерију док Србија замире", рекао је Јовановић.  Зајечар: Докле ће ово да траје?  На Тргу Николе Пашића у Зајечару окупили су се незадовољни грађани по девети путкако би упутили поруку градским оцима, али и руководству земље да стање у граду наТимоку није подношљиво ни прихватљиво, преноси портал Глас-зајецара.цом.  

  Незадовољни грађани по девети пут окупили су се на тргу Николе Пашића како биупутили поруку челницима града, али и руководству земље о стварном стању у граду наТимоку.  Окупљеним грађанима овог петка обратила се Тамара Трпић, ауторка и водитељкаемисије „Врачарски разговори“:„Докле ће ово да траје? Ево сада ћу да вам кажем: докваш глас не охрабри ове што вас слушају кроз отворене прозоре.Није им лако и плаше се,али ће им бити лако, када виде како вас није страх.“  Новинар Милан Јовановић у Смедереву: Дошао сам у ваш град да бих говорио ослободи медија  У Смедереву је одржано седмо протестно окупљање грађана код Карађорђевог дуда,које је прошло у знаку обраћања новинара из Гроцке Милана Јовановића, преносиПодунавље.инфо.  „Дошао сам у ваш град да бих говорио о слободи медија, о политичарима који раде, закоје раде грађани, иако би сви ти политичари требало да раде у инетересу нас грађана“,казао је Јовановић говорећи о односу власти и медија који пишу о малверзацијамаактуелне власти, са освртом на свој случај који је кулминирао паљењем куће и довео дотога да данас има полицијску заштиту.  

  Како је закључио, обраћајући се Вучићу „ваши каравани пролазе, а пси и даље лају.Поштени новинари се не предају и увек ћемо се борити само за истину за грађанеСрбије.“  После перформанса у којем је девојка са маском градоначелнице Смедеревагестикулацијом пратила са разгласа њена скупштинска обраћања „неподобним“новинарима, окупљени су кренули у протестну шетњу.  Маршрута је била као и прошлог петка, Карађорђевом улицом, са заустављањем испредпросторија СНС-а које се налазе између Народне библиотеке и Центра за културу, затимУлицом деспота Ђурађа до Фонтане у центру града где је заказан нови протестнаредног петка, код Карађорђевог дуда.
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  На протесту у Крушевцу позив за окупљање 13. априла у Београду  Учесници протеста „Један од пет милиона“ у Крушевцу позвали су грађане Србије дадођу 13. априла у Београд, јер најпре треба да освоје слободу, а потом да бирају власт.  

  Глумица Милица Михајловић казала је да „бестидна обраћања Александра Вучићаморају да престану како би људи сачували здрав разум“ и да су грађани Србије иКрушевца показали да се не плаше и да су истрајни у борби за слободу.  „Александар Вучић са целокупним напредњачким циркусом мора да престане да лаже,пљачка и манипулише, он мора да оде и зато сви заједно у Београд 13. априла да мупокажемо како се осваја слобода и како се бори за истину“, рекла је она.  Функционерка Демократске странке Нада Колунџија поручила је окупљенимКрушевљанима да је ово борба за слободу те да ће потом у тој слободи бирати власткоја им највише одговара, смењиву власт која ће знати да каже да ћемо бити нормалназемља са критичком јавношћу пема потезима власти, и у којој се неће убијати ипрогањати политички противници.  Она је казала и да су данас људи који се окупљају у 99 градова парламент ове земље,јер на трговима говоре на шта не пристају и шта очекују.  „Они су заробили медије, зато данас на улицама грађани говоре истину о томе у каквојземљи и са каквом влашћу живе, они су ућуткали тужилаштво, зато је народ Србијетужилац који ће да тужи за све злочине које су учинили народу ове земље, поткупили сусудове, али су заборавили да ће им народ судити, са тргова и слободних медија једногдана објавићемо вести да се подижу оптужнице против оних који су претили,прогањали, убијали, куповали дипломе, а дипломиране људе терали из ове земље“,рекла је Колунџија.  Колунџија је казала да је циљ да се освоји слобода и да деца не беже у свет јер је овдепотпуно безнађе, да купљене дипломе иду у затвор јер је то кривично дело, да знањебуде то око кога ћемо се окупити, да онај ко најбоље зна, а не ко има партијскукњижицу, каже како треба да се гради аутопут, а да се не руши сваки час.  „Борба за слободу не престаје никада, увек ће бити некога ко ће хтети да нас увуче унеслободу, али док год ми не пристајемо на неслободу такви немају шансе. Видимо се уБеограду“, поручила је она.  Глумац Крушевачког позоришта Бојан Вељовић казао је да је власт највише у паницизбог малих, обичних људи, од којих нико није очекивао да ће устати.  „Простаклук, лаж, насиље, претње, уцене, забране, незнање, криминал, то је сликавласти и самовоље једног човека, Александра Вучића, коју трпимо“ рекао је он.Присутнеје ословио са „поштени свете“, који не купује пола града јер зна да не може истовременода спава у две куће, да не може истовремено да вози два аута, да једе два ручка и даседи на три столице“ казавши да то није остваривање успешног и вредног човека већотимачина и пљачка.  „Све им је мало, дај још једну фабрику, телевизију, фудбалски клуб, планину, планскиврх, нису то успешни људи, то је грамзивост и похлепа. Овде стоје неки остварени људи,професори, лекари мајстори, родитељи, па зашто они звиџе, зашто се буне. Буне се затошто је онај горе уобразио да га мало воле па је решио да их понизи, а они не дају па судошли овде“, рекао је Вељовић.  Он је казао да жели да у Србију дође систем који омогућава рад институција и који муомогућава да не зна како се који министар зове нити да зна за Ристичевића,Мартиновића, Орлића нити за то ко су председници општина Брус и Гроцка.  Велики аплауз подршке добила је бака Зора која редовно долази на протесте, а учинилаје то и вечерас када прославља 89 рођендан.  „Дошла сам овде јер овде треба да будем због деце, унука, праунука, да би бољеживели, не плашите се, немате чега да се плашите“, поручила је она.  Учесници протеста су и вечерас прошетали главним градским улицама, а предводила суих кола из којих је пуштана музика и емитовани делови Вућичевих интервјуа, бубњариЗлатко Петковић и Милена Милутиновић.  (Агенције)  
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