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 Очевидац несреће у којој је погинуо активиста, који је лепио предизборне плакате на
аутопуту Београд-Нови Сад, на Фејсбуку је написао како је дошло до трагедије у којој је
страгао Миливоје Гајић.

  Председнички кандидат владајуће коалиције Александар Вучић јуче је изјавио у Новом
Саду да је активиста те коалиције "погинуо лепећи плакате" у суботу рано ујутро.   

  

"Ноћас је један од наших активиста погинуо лепећи плакате, Миливоје Гајић. Нека му је
лака српска земља”, рекао је Вучић на предизборном митингу, али није изнео друге
детаље.

  

Вељко Латиновић из Суботице написао је на Фејсбуку и дао сагласност агенцији Бета да
пренесе његово сведочење да је видео четири-пет људи како лепе плакате једног
председничког кандидата на стубове недовршеног моста, који се налазе "баш између два
смера", на аутопуту Београд-Нови Сад.

  

"Мрак, необележени, неосветљени... Један од њих је искорачио иза стуба директно на
траку аутопута, баш у тренутку када је ту (аутомобилом) наишао млади момак из Новог
Сада... Није га видео, није имао шансе да га избегне... А од ударца тај човек није имао
шансе да преживи...", навео је Латиновић.
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Додао је да се возач потом зауставио неколико стотина метара даље, а иза њега је
наишао аутомобил у којем је био Латиновић.

  

"Заустављам се и прилазим му, и док чујем како плаче и некоме преко телефона говори:
"Нисам га видео, нисам га видео, не знам одакле се створио..., у том тренутку видим
шлепер који иде директно на његов (празан) аутомобил... Не види га и удара га пуном
брзином остављајући само милион ситних комада расутих свуда по путу... Срећом,
камион се зауставља пре него што је стигао до нас", навео је Латиновић.

  

Додао је да је потом стигла колона аутобуса и камиона, који су једва, у последњем
тренутку, избегли још већу несрећу.

  

"Одлазим даље, видим у трави, у мраку, момак плаче за оцем, зове га, али одговора
нема... Један од тих људи каже како су сви лепили предизборне плакате једног
кандидата и он се само на час окренуо и искорачио на пут и... даље знате", написао је
Латиновић.

  

(Бета)
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