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Министар одбране Александар Вулин поновио је да председник Србије јесте мора и
треба да буде председник свих Срба где год да живе и истакао да Александар Вучић и
треба да ствара "српски свет".

  

  

"Да смо имали храбрости да у две бивше Југославије нацртамо и кажемо где живимо, не
бисмо данас о овоме причали. Али нисмо имали храбрости, а и велике силе никада нису
дозволиле Србима да се уједине", рекао је Вулин на ТВ Прва.

  

Он је истакао да сви Срби треба да доносе заједничке политичке одлуке у важним
питањима, да су се доста "извињавали за Велику Србију", и додао да територијално
уједињена Немачка није никоме проблем, али политички уједињени Срби јесу.

  

Вулин сматра да се не меша у унутрашња питања суседа, и поставио је питање да ли је
мешање када, како је рекао "Црна Гора прети да ће забранити Српску православну
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цркву или када Северна Македонија прави своју цркву на темељима СПЦ."

  

"Када су у Хрватској довукли Бориса Милошевића на Книнску тврђаву, није им требао да
га виде Хрвати, него Срби, превасходно Вучић како би показали да Срби из Хрватске
нису део овог политичког простора", рекао је Вулин и оценио да они то ипак јесу, и да
сви Срби треба одлуке да доносе заједно.

  

На питање да ли се плаши реакције на овакве изјаве Вулин је затражио да му објасне
шта није иситина у ономе што је рекао.

  

Вулин је коментарисао писање појединих медија из Босне и Херцеговине и Црне Горе да
председник Србије Александар Вучић ствара "српски свет".

  

Пронађен снимач параметара војног авиона који се срушио у петак

  

Министар одбране Александар Вулин изјавио је данас да су после пада војног авиона
комисије завршиле теренски рад, да су прикупљени материјални докази и пронађен је
снимач параметара.

  

„То није права црна кутија која би снимала и разговоре, снимач параметара лета који је
нађен у добром је стању и сада се ишчитава, показаће параметре лета, висину, брзину,
како је функционисао. Сви материјални докази су ту, сада у команди ваздухопловства
комисије раде и проучавају доказе и не могу прогнозирати када ће завршити“, рекао је
Вулин на ТВ Прва.

  

Он је додао да нико не може да нареди комисијама да раде брже или спорије, да су они
самостални у раду и да ће резултати истраге бити достављани тужилаштву, а оно ће
обаветити јавност или их користити у поступку.

  

Вулин је додао да и најјаче војске лете на авионима старим по 30 година и да стручна
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јавност зна да је то нормално јер се авиони ремонтују.

  

Он је демантовао писање неких медија да је један од погинулих пилота мењао колегу,
или да је био на један дан до пензије.

  

Мајор Дејан Крсник и капетан прве класе Звонко Васиљевић погинули су у петак у паду
авиона МиГ-21 у области села Брасина код Малог Зворника.

  

(Бета)
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