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Београђанина Н. Т. (38) брутално су претукла четворица мушкараца у месту Корчула на
истоименом острву у Хрватској, а инцидент се догодио у ноћи између среде и четвртка.

  

  

Немили догађај одиграо се пред бројним сведоцима, а према изјави коју је претучени
мушкарац дао за Н1, напад на њега највероватније није био етнички мотивисан.

  

Да је предметни догађај пријављен и евидентиран у полицијској станици Корчула
потврдили су за Н1 у Полицијској управи Дубровачко-неретванске жупаније. Како је
наведено у допису, криминалистичко истраживање на све околности предметног
догађаја је још у току, због чега тамошња полиција није у могућности да редакцији Н1
достави више информација до окончања истраге.

  

"Момци, станите, бијете погрешног човека"
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У разговору за портал Н1 овај Београђанин, чији су лични подаци познати редакцији,
описује како је дошло до физичког обрачуна, који се завршио бројним повредама на
његовом телу, за шта поседује и медицинску документацију.

  

- Са две другарице сам био у бару, па смо онда прешли у суседни клуб у којем смо остали
до два, конзумирајући алкохол. Из клуба смо се упутили ка оближњој марини, а када смо
са великом групом странаца прелазили улицу на пешачком прелазу, према нама је у пуној
брзини ишао комби, који није имао намеру да стане. Био сам му најближи, па сам
задржао остале да нас не би ударио и тада сам га гласно опсовао. Повикао сам за њим
"будало, могао си да нас убијеш", уз још пар ружних речи. Он је то чуо, па је зауставио
комби који је био пун путника и вратио се уназад - објашњава саговорник портала Н1
како је све почело.

  

Како каже, уследила је расправа између њега и возача комбија, али се све завршило
само на речима.

  

- У једном тренутку притрчава неко из групе странаца који су у тренутку наиласка
комбија такође били на пешачком прелазу и почиње да удара возача кроз прозор. Возач
даје гас и одлази, а ја се окрећем да потражим другарице које су биле са мном.
Одједном се појављују четворица набилдованих мушкараца који почињу да ме туку где
стигну. Тридесетак странаца, међу којима и онај који је ударио возача, посматрају и не
реагују, а једна моја другарица покушава да ме одбрани, док друга све снима телефоном
- препричава нам Н. Т, који је иначе бродски скипер, а у корчуланској луци укотвио се у
среду.

  

Према његовим речима, девојку која је снимала покушавају да убаце у свој ауто. Друга
девојка успева некако да је извуче из кола, али телефон којим је снимала немили догађај
остаје на седишту аутомобила нападача.

  

- Док су ме крвнички тукли, говорио сам им да бију погрешног човека. Кажем им ‘момци,
нема разлога да ме тучете, ем сте јачи, ем ја не знам да се бијем‘, али они на то не
обраћају пажњу и настављају да ме ударају и рукама и ногама. Када су најзад престали
да ме бију, некако сам успео да подигнем са плочника, па сам кренуо ка броду -
наставља причу.
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Међутим, ни ту није био крај мукама овог Београђанина.

  

- У једном тренутку чујем иза себе повике "држи га", па почињем да трчим колико сам
био у стању, али ме неко саплиће и падам на земљу. Иста екипа поново притрчава и
наставља да ме бије док лежим испресавијан од болова, покушавајући да заштитим лице
рукама. Кад су коначно завршили са иживљавањем и пустили ме, понадао сам се да се
агонија завршила. Међутим, однекуд се појављује онај возач комбија и свом силином ме
шутира у главу. Момци који су ме тукли улазе у аутомобил БМW X5 дубровачких таблица
и удаљавају се великом брзином, а ми зовемо полицију - прича даље Н. Т, додајући да је
повреде задобила и једна од његових другарица.

  

Саговорник портала Н1 каже да је полиција брзо стигла и да су њени припадници били
"веома коректни".

  

- Направили су извештај, изјаве су дале и моје другарице, а затим су ме одвезли у
болницу. Сестра која ме је примила била је прилично непријатна, за разлику од докторке
која је била веома љубазна. Прегледају ме и доносе закључак да ми није ништа
специјално, упркос видљивим повредама по целом телу. Како ништа, питам их, после
више десетина удараца у главу и тело, можда имам излив крви у мозак. Рекле су ми да
ако хоћу да ме прегледају у дубровачкој болници морам тамо да одем сам, за шта нисам
био у стању, па сам се вратио на брод - додаје Н. Т.

  

"Напад нема етничку позадину"

  

Следећег јутра је заједно са другарицама отишао у полицију, за коју има само речи
хвале.

  

- Били су заиста веома коректни и професионални. Показали су нам и фотографије
неколико момака и питали нас да ли су можда то били нападачи, али их нисмо
препознали међу њима. Не знам ко су момци који су ме тако крвнички тукли,
претпостављам да су неки локални насилници каквих има и по Београду. У полицији су
ми рекли да ћу записник добити у року од тридесет дана - каже саговорник, додајући да
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мисли да инцидент нема етничку позадину, јер такве догађаје, како каже, углавном
прате увреде и псовке на националној основи.

  

Претње на Инстаграму

  

Дан касније претучени Београђанин добија претње преко друштвене мреже Инстаграм.

  

- У петак 12. августа добијам на инстаграму претећу поруку, претпостављам од једног од
нападача, који ми прети да не долазим више на Корчулу, а уз све се захваљује на
мобилном телефону који су задржали. То само значи да су моји подаци процурели негде,
или из полиције или из болнице, јер нападачи нису могли никако другачије да сазнају
моје податке, нисам их дао ником другом - истиче Н. Т. и додаје да је Инстаграм профил
са којег су му упућене претње убрзо избрисан.

  

Претњу је пријавио у полицијској станици у Трогиру, који је био његова следећа
дестинација, а за припаднике трогирске полиције каже да су „јако љубазни и коректни“.

  

- Моје здравствено стање се у међувремену погоршало, десна нога је почела да ми се
парализује дванаест сати након туче, а тек данас, у суботу, је могу помало покретати.
Чекамо расплет догађаја, јер ја у сваком случају имам јос две недеље једрења са
пријатељима и породицом и плаћен вез у Корчули. Надамо се да ће надлежне службе
наћи починиоце - поручује саговорник портала Н1.

  

(Блиц, Н1)
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