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#MLADIĆ BMW ‘PETICOM‘ USMRTIO 54-GODIŠNJEG DJELATNIKA HAC-a D. B. KOJI JE
SJEDIO ZA RADNIM STOLOM#
Mladić (20) iz Lekenika koji se BMW ‘peticom‘ svog oca u 5,30 sati zabio u zgradu pored
naplatnih kućica i usmrtio djelatnika HAC-a po ocjeni prometnog vještaka jurio je 140 kilometara
na sat i nije kočio, piše u nedjelju Jutarnji list.
Prema informacijama iz medija mladiću je izmjereno 1,8 promila.
U subotu popodne policija je još provodila očevid teške prometne nesreće na naplatnoj postaji
Mraclin kako bi ustanovila zašto se 20-godišnjak iz Lekenika BMW-om "peticom" svog oca u
5.30 sati zabio u zgradu pored naplatnih kućica autoceste A11 Sisak - Zagreb pri čemu je na
mjestu poginuo 54-godišnji djelatnik HAC-a D. B. koji je sjedio za radnim stolom.
"Vozač je prošao kroz čunjeve koji su postavljeni nekih 200-tinjak metara prije naplatnih kućica
jer se ne naplaćuje cestarina. Vjerojatno je mislio proći kroz prolaz, ali ga je promašio.
Vjerojatno je napravio desni manevar prema naplatnim kućicama, ali je tada najvjerojatnije zbog
neprilagođene brzine izgubio kontrolu. Prvo je udario u rinzol, vozilo je zahvatilo travnjak i tek
tada se zaletio u objekt kod naplatnih kućica. Procjenjujem da je brzina bila oko 140 kilometara
na sat. Probio je tri zida i ubio djelatnika koji je sjedio za radnim stolom", rekao je Goran
Husinec, prometni vještak koji je bio na mjestu nesreće. Vrlo brzo stigle su sve žurne službe.
Što su njegovi kolege vatrogasci zatekli, Jutarnjem je prepričao Ivica Maceković, vršitelj
dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica.
"Prizor je bio s jezovit. BMW je probio vanjski zid, koji je od pune cigle, pregradni zid. Osoba
koja je poginula od udara bila je odbačena unutar prostorije upravne zgrade u koju je uletio, a
kad su vatrogasci došli, vrlo brzo nakon poziva za intervenciju u 5.32 sata, vozač je još bio za
upravljačem BMW-a. Mislili su da je i on mrtav, ali kad su pokucali i malo polupali, on se trznuo.
Nešto nesuvislo je govorio da ga boli kuk, glava, a vrlo brzo iza njih, možda nakon jedne minute,
došla je hitna pomoć", donosi Jutarnji list.
(Hina)
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