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 У море, код острва Зларин, недалеко од Шибеника у Хрватској срушио се војни
хеликоптер „Кајова вориор”. Како јављају локални медији, из мора је извучено тело једне
од укупно две особе у посади хеликоптера.  Хрватско министарство одбране је
саопштило да је током тренажног лета пао хеликоптер Кајова ОХ-58 Д.  

  

Реч је о хеликоптерима који је Хрватска добила на  поклон од САД. Укупно је поклоњено
16 хеликоптера који су донирани 2015. године јер су у САД-у проглашени војним вишком.

  

Хеликоптери су произведени између 2010. и 2012. године и имају између 100 и 600 сати
налета.

  

Летелице поседују сву стандардну опрему и наоружање која се уграђује на ОХ-58Д у
складу с прописима и стандардима копнене војске САД.

  

Узрок пада хрватског војног хеликоптера у море није познат, за сада је извучено тело
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једног пилота, док се за другим трага, преноси Танјуг.

  

„Хеликоптер је из непознатих разлога ударио у воду... Рибари су извукли једно тело на
обалу, направљена је реанимација. Нису успели, мој колега је преминуо. Старији колега
је имао преко 2500 сати налета, а млађи 1500”, рекао је данас новинарима начелник
Генералштаба Оружаних снага Хрватск, генерал Мирко Шундов.

  

Шундов је рекао да све док хеликоптер не буде извучен из мора неће бити познати
детаљи, пренео је портал Индекс. Два хеикоптера типа „кајова вориор” били су на
тренажном лету, а задатак је, како је казао, извршаван по плану.

  

Откривено је да се олупина налази на дубини од 30 метара, а у акцији спасавања другог
пилота су и рониоци. Јавности су се поводом ове трагедије обратили министар одбране
Дамир Крстичевић, Шундов и командант Хрватског ратног ваздухопловства Михаел
Крижанец.

  

(Политика)
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