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СУБОТИЦА - Министар одбране Драган Шутановац изјавио је у Суботици да снимак
недавног инцидента на Јарињу не постоји. 

  

"Такав снимак не постоји. Презентација од стране служби на Одбору за безбедност, где
сам као једини министар у Влади присуствовао целој седници, збирна је презентација
свих служби и агенција које функционишу у Србији и није била презентација Војске",
казао је Шутановац новинарима. 

  

Шутановац је, како је објављено на сајту Министарства одбране, рекао да су причу о
снимку пласирали поједини медији и да она представља дезавуисање јавности.
Министар је истакао да оно што представља тајну не би требало да се појављује у
јавности, јер има одређену тежину која може да буде проблематична са аспекта
безбедности.

  

"Инсистирам да се то поштује јер не постоји ниједна земља на свету која своје тајне
ставља транспарентно на увид грађанима", рекао је министар, нагласивши да ситуација
на Јарињу није до краја разјашњена. Према његовим речима, новински написи доводили
су до "емотивног набоја и распаљивања ватре што није циљ јер на Косову и Метохији и
јужно од Ибра живи велики број људи које не треба довести у ситуацију да буду у
проблему".

  

Говорећи о професионализацији Војске, Шутановац је рекао да се процес одвија на
задовољавајућем нивоу. Делегација Министарства одбране предвођена министром
Драганом Шутановцем, данас је у Суботици са представницима градских власти обишла
локацију бивше касарне "Петар Драпшин" на палићком путу која је прошле године
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размењена Мастер планом и постала власнитво града. 

  

Шутановац је казао да је Суботица једна од првих локалних самоуправа које су
приступиле реализацији замене имовине и један од светлих примера на који начин
Војска Србије може да сарађује са локалном самоуправом, као и са градовима где војске
нема. Он је рекао да ће се на основу процене Пореске управе о вредности, разговарати
о могућностима и модалитетима откупа суботичке касарне "Коста Нађ". Министар је
истакао да у том случају неће бити чистог откупа новцем већ се разматра да у размену
буде понуђен и део могућих плацева за изградњу стамбених кућа.

  

(Бета)
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