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На великом протестном скупу &quot;Косово је Србија&quot;, у четвртак у Београду,
говориће у име државних институција премијер Војислав Коштуница, а у име
парламентарних странака заменик председника СРС Томислав Николић, изјавио је
Тањугу шеф Владине канцеларије за сарадњу са медијима Миливоје Михајловић.
  
  Председник Србије Борис Тадић у четвртак путује у једнодневну званичну посету
Румунији, тако да он неће моћи да буде на скупу. Тадићева посета Румунији је прва
званична посета у коју председник Србије путује по преузимању новог мандата на челу
државе...
  
    

  Скуп &quot;Косово је Србија&quot; почиње у 17 часова испред Дома Народне
скупштине.
  
    На митингу ће говорити и режисер Емир Кустурица и глумица Ивана Жигон,  а
очекује се да се телефоном обрати и тенисер Новак Ђоковић, који је у 
иностранству.
  
  Најављено је и обраћање приштинског и београдског универзитета,  студената,
председници српских странака у Црној Гори - Андрија Мандић и  Предраг Поповић, а
позив је упућен и председнику Владе Републике Српске  Милораду Додику.
  
  Са платоа испред зграде Скупштине колона грађана ће се после скупа  упутити ка
Храму Светог Саве, где ће у 19 часова бити одржан Молебан за  Косово и Метохију.
  
  Колона ће се кретати Булеваром краља Александра, Београдском улицом до  Славије,
а потом Булеваром ослобођења до светосавског храма. Молебан ће  служити
митрополит црногорско-приморски Српске православне цркве,  Амфилохије.
  
  Иначе, Министарство просвете Србије одлучило је да 21. фебруар буде нерадан дан за
школе.
  
  &quot;Поштујући вољу грађана Србије, а у складу са политиком Владе и  законским
овлашћењима, Министарство просвете донело је одлуку да  четвртак 21. фебруар 2008.
године, за све школе на територији Републике  Србије буде нерадан дан&quot;,
саопштило је министарство.
  
  Министарство просвете је ову одлуку донело &quot;како би се омогућило  присуство
просветних радника из целе Србије великом народном скупу у  Београду - Косово је
Србија, против једностраног и противправног  проглашења независности јужне српске
покрајине Косово и Метохија&quot;.
  
  “Паркинг сервис” је саопштио да ће паркирање возила у зонираним деловима града
сутра од 14 сати бити бесплатно.
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  Бранко Арсенијевић из Службе за односе са јавношћу &quot;Паркинг сервиса&quot; 
рекао је Тањугу да ће све јавне гараже и посебна паркиралишта бити  непрекидно
отворени током читавог дана, док ће рад &quot;паука&quot; зависити од  Министарства
унутрашњих послова и саобраћајне полиције.
  
  Бесплатан превоз железницом организован је у 7.30, а ванредни воз ће ка  Београду
кренути око 10 сати. У Београду ће бити измењен режим рада  градског саобраћаја.
  
  Тролејбуси ће у зависности од ситуације на терену бити повучени са  трасе и замењени
одговарајућим бројем аутобуса. Трамвајске линије које  саобраћају кроз ту зону ће према
ситуацији на терену оперативно бити  преусмерене на друге терминусе или заустављени
на траси.
  
  У случају да буде затворена за саобраћај зона између Таковске, улице  Краља Милана
и Дечанске улице, линије јавног превоза ће користити  алтернативну трасу кроз
Светогорску улицу (претпоставка је да Таковска  буде слободна за саобраћај). Уколико
дође до затварања и Таковске  улице, линије ће се усмерити на Ресавску и Булевар
краља Александра.  

  

  Члан Главног одбора Демократске странке (ДС) Захарије Трнавчевић изразио је
протест због учешћа Српске радикалне странке у припреми митинга који ће бити одржан
сутра у Београду поводом једностраног проглашења независности Косова.
  
  &quot;Нећу доћи на сутрашњи народни збор у знак протеста због вашег учешћа у Влади
Мирка Марјановића и СПС, пре десет година, када сте својом политиком допринели да
Србија изгуби суверенитет над Косовом&quot;, наводи се у писму Трнавчевића Српској
радикалној странци, које је он доставио агенцији Бета.
  
  Трнавчевић, дугогодишњи новинар и некадашњи посланик у Скупштини Србије, навео је
још у писму СРС да сматра да је та странка &quot;морално и политички
неквалификована да данас води борбу за спас Косова&quot;.
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