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Министар одбране каже да је пре његовог доласка на ту функцију рађено све како би се
ВС смањила, уништила и до 2016. године свела на "ниво цивилне заштите".

  

  

"Идеја је била да се касарне напусте, пропадну саме од себе и да никад не можемо да
вратимо редовно служење војног рока. Распродата је опрема која је могла бити
модернизована, продате су униформе које су служиле за резерву, и то по багателним
ценама...Затекли смо пиличан хаос и корупцију", каже министар Братислав Гашић за
"Блиц".

  

Он је, између осталог, рекао да је, када је дошао на функцију министра одбране, затекао
једну приватни фирму која је ВС снабдевала "храном од данас до сутра, па су на дневној
основи могли да разговарају која ће бити цена одређених производа".

  

"Ниједна од великих српских месних компанија није била укључена директно у ту причу",
каже Гашић и додаје да су у ВС грађевинске машине биле поправљане за трећину
скупље преко приватника у "14. окробру" који производи те машине.

  

"Три године заредом су нам оборени тендери за куповину гвожђа за хангар у Батајници
само зато што је неко наменио да нас арматуром може да снабдева нека СТР из
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Владичиног Хана...Тамо где год зачачкаш у јавне набавке, нешто пронађеш", додаје
министар одбране.

  

Он је обелоданио да корупције има и у сфери војног образовања, јер је огромно
интересовање за војне школе и Академију.

  

"Ухапсили смо пуковника који је узео 5.000 евра једном домаћину из Пирота, наводно да
му упише дете, а оно је само својим резултатима успело да се упише", наводи Гашић.

  

На питање листа да ли Србија мора да уђе у НАТО, Гашић је одговорио питањем "ко
тера Србију да уђе у НАТО?".

  

"Србија има прокламовану војну неутралност донету у Народној скупштини, има своје
пријатеље и на Истоку и на Западу и развија своје војне односе са преко 65 земаља
света у овом тренутку", нагласио је министар Гашић.

  

(Танјуг)    
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