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Војни синдикат Србије саопштио је да је обдукциони налаз старијег водника прве
класе Дејана Стојковића, преминулог 24. јуна током извођења војне вежбе на
Пештерској висоравни, показао да је он умро од тровања.

  

  
  

Војни синдикат констатује да су Министарство, Генералштаб и држава као послодавац,
још једном пали на испиту части и морала

    

Званично саопштење Министарства одбране било је да је умро након што му је позлило,
а Војни синдикат констатује да су Министарство, Генералштаб и држава као
послодавац, још једном пали на испиту части и морала.

  

После низа ванредних догађаја са смртним последицама, овај случај је озбиљно
пољуљао поверење припадника војске и јавности у војни врх. Сад је завршна реч на
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тужилаштву које води истрагу. Очекујемо да се утврди одговорност људи из
система одбране за пропусте у одржавању у исправном стању средстава борбене
технике и организацији вежбе, истиче се у саопштењу.

  

Војни синдикат Србије најавио је да ће, на основу својих законских овлашћења,
предложити да Стојковић, који је био међу првим њиховим члановима, буде постхумно
одликован јер је свој живот положио часно обављајући своју војничку дужност, а да ће
његовој породици пружити материјалну и правну помоћ.

  

Током припрема за планирану војну вежбу на привременом полигону „Пештер“, старијем
воднику прве класе Дејану Стојковићу, припаднику Друге бригаде Копнене војске, који
се налазио у саставу посаде оклопног борбеног возила, изненада је позлило, а преминуо
је у болници у Краљеву, саопштило је тада Министарство одбране Србије.

  

Њему је на лицу места пружена хитна медицинска помоћ, а затим је хеликоптером Војске
Србије транспортован до Здравственог центра „Студеница“ у Краљеву, где је покушана
реанимација. И поред свих напора, лекари нису успели да спасу живот старијем воднику
прве класе Дејану Стојковићу, наводи министарство.

  

Старији водник прве класе Дејан Стојковић је рођен 1982. године у Призрену, а у Војсци
Србије је био од 2002. године. Био је ожењен и отац је двоје деце.
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