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Ловачки авион Миг-21 Војске Србије срушио се јутрос код Малог Зворника, у рејону села
Брасина, саопштило је Министарство одбране. Тужилац Окружног јавног тужилаштва у
Шапцу Зоран Обрадовић изјавио је да су погинула оба пилота. Повређен мештанин у чије
двориште је авион пао. Како сазнаје Н1, Миг-21 је полетео са аеродрома у Батајници.

  

  

Авион се срушио јутрос око 9.00 у једно двориште у селу Брасина код Лознице.

  

14:18 - Тужилац: Погинула оба пилота, повређен мештанин

  

Тужилац Окружног јавног тужилаштва у Шапцу Зоран Обрадовић изјавио је да су у паду
авиона МИГ 21 Војске Србије јутрос у селу Брасина код Малог Зворника погинула оба
пилота, а да је један мештанин повређен.
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Обрадовић је за "Вечерње новости" потврдио да се авион срушио у селу Брасина, код
рударског насеља.

  

По његовим речима, било је речи да је пилот катапулирао "али је, сасвим извесно, да су
погинула оба пилота", а да је једна особа повређена.

  

Повређен је један мештанин из Брасине у чијој близини куће се догодила трагедија,
наводи портал "Новости", а према извештајима РТС, он је са опекотинама примљен у
лозничку болницу.

  

У болници су рекли да је мушкарац (59) убрзо након пада авиона збринут у јединици
интензивне неге и да је задобио опекотине грудног коша, главе и руку, али да је свестан
и оријентисан, наводи РТС.

  

14:02 - Породица потврдила Тањугу смрт једног пилота

  

Пилот З.В, који је управљао авионом МИГ 21, погинуо је када се његова летелица
срушила у реону Брасине, код Малог Зворника, потврђено је Тањугу у породици
страдалог пилота.

  

Несрећни пилот (43), иначе, родом је из села Доња Борина и, како наводе чланови
његове породице, погинуо је мало пошто је надлетео своје село и породичну кућу.

  

13:20

  

За још једним пилотом се трага:
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Vojska Srbije u potrazi za pilotom sušenog Mig 21. pic.twitter.com/E40NO7zqom

  — Aleksandar Kostic (@KosticAleksadar) September 25, 2020    

13:17

  

Војиновић: Авион био ремонтован

  

Петар Војиновић са портала Танго Сиx рекао је у Н1 Студио Ливе да је још рано
говорити шта је узрок пада ловца Миг-21УМ РВ и ПВО Војске Србије, али да, према
искуству, већина удеса је, нажалост, узрокована људском грешком, као и да техника
ретко закаже, подвлачећи да је овај авион био ремонтован и да је превасходно служио
за обуку.

  

12:54

  

Повређен мештанин у чије двориште је авион пао

  

Повређен је мештанин у чије двориште је авион пао, јавља РТС.  Он је превезен у Општу
болницу у Лозници.

  

У болници су за РТС рекли да је мушкарац (59) убрзо након пада авиона збринут у
јединици интензивне неге и да је задобио опекотине грудног коша, главе и руку, али да
је свестан и оријентисан. Осим опекотина, нема других повреда.
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  12:35  На месту пада званичници  На месту пада авиона налазе се министар одбране Александар Вулин, начелникГенералштаба генерал Милан Мојсиловић и командант Ратног ваздухопловства и ПВОгенерал-мајор Душко Жарковић.  11:57  Министарство: Авион био исправан  Министарство одбране саопштило је да је авион Миг-21 Војске Србије, који се срушио уоколини Лознице, прегледан јутрос на аеродрому у складу са процедурама и да јеконстатовано да је исправан и спреман за лет.  11:44  Срушени авион био последњи Миг-21 у Војсци Србије  Авион Миг-21 УМ евиденцијског броја 16185, који се срушио у рејону Лознице, био јепоследњи авион тог типа у Војсци Србије а у експлоатацији је провео 34 године.  У питању је укупно 261. авион тог типа набављен 1986. године за потребе Југословенскенародне армије, који је последњи ремонт обавио пре четири године.  Према незваничним информацијама, погинуо је један пилот, док се за другим трага.  Повређен је мештанин у чије двориште је авион пао.  Он је превезен у општу болницу у Лозници и његово стање је стабилно.  Мештани кажу да је авион јутрос надлетао село, и у једном моменту је летео јако ниско,тик изнад кровова кућа.  Након тога, пао је у двориште мештанина.

  На лицу места су ватрогасци, Војска, полиција и Хитна помоћ.   Министарство одбране саопштило је да је на лице места упућена екипа Службе трагањаи спасавања РВ и ПВО и надлежни органи.   (РТС)  
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