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Младић ког су јуче на Теразијама крвнички и брутално претукли припадници
Жандармерије током грађанског протеста , а што је забележило неколико околних
камера, није премиуо од последица батинања, што је била вест која је данас кружила
друштвеним мрежама.

  

  

То је за портал Нова.рс потврдио и Лука Михајловић из Београдског центра за људска
права, који је казао да је та организација пронашла претученог младића, како би му
пружила правну помоћ.

  

“Он је тешко повређен, указана му је лекарска помоћ и срећом није животно угрожен. Ми
смо га данас пронашли како бисмо му пружили и правну помоћ, а потом смо поднели
кривичну пријаву Првом основном јавном тужилаштву у Београду против припадника
Жандармерије који су га брутално тукли”, казао је Михајловић за наш портал.

  

Он додаје да су правници из Београдског центра успели да разговарају са повређеним
младићем који је покушао да им преприча шта је претходило зверском пребијању.

  

“Казао нам је да је био на челу колоне демонстраната која је стајала у близини места где
се потом догодио напад. У једном тренутку се повукао заједно са другом, када су
изненада са две стране припадници Жандармерије потрчали ка њима. Нашао се између
два кордона и није успео да се склони. Шта се догодило када је пао на коловоз, сви смо
видели на снимку”, казао је Михајловић, додајући да је младић тврдио да није претходно
нападао полицију.

  

Подсетимо, драматичан снимак пребијања младића објављен је синоћ на друштвеним
мрежама. На њему се јасно види како се група од 20 припадника Жандармерије
обрушава на младића који лежи на коловозу и брутално га удара, шутира и гази.
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