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Министар одбране Александар Вулин изјавио је да две стручне комисије на терену раде
на расветљавању околности под којима су недалеко од Малог Зворника у паду војног
авиона погинула два припадника Војске Србије.

  

  

Вулин је за РТС рекао да "не може да их пожурује" и да не може да каже када ће бити
познати резултати истраге, али да ће чланови комисија "дати све од себе" и да ће
налазе прво доставити надлежном тужилаштву које ће одлучити да ли ће и када они
бити прослеђени јавности.

  

Министар одбране је навео да авион није имао црну кутију, као и да је у питању био
редован летачки задатак какви се обављају свакодневно.

  

"Страшна трагедија је погодила и Војску Србије и наш народ. Трагедије када се десе
увек страшно заболе", рекао је Вулин и додао да сваки пут када неко полети зна да
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ризик постоји.

  

Према његовим речима, ниједан војни авион не може да полети "а да нема пет потписа",
и то потписе четири механичара и других који проверавају авион, а пети је потпис самог
пилота.

  

Ловачки авион Миг-21 Војске Србије срушио се јутрос у 9.10 у рејону села Брасина код
Малог Зворника, а погинула су оба пилота - мајор Дејан Крсник и капетан прве класе
Звонко Васиљевић, док је повређен мештанин у чије је двориште авион пао.

  

(Бета)
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