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 Када стигне шест руских "мигова", имаћемо укупно седам једноседа, а толико имамо
пилота. Добро је да свако има свој авион јер ће тако познавати летелицу у душу, истиче
за "Блиц" Зоран Ђорђевић, министар одбране.

  

  Са Ђорђевићем смо разговарали у Нишу, Самосталном аутоматизованом стрелишту
"Међа", непосредно након ванредне инспекције дела јединица за хитне интервенције.   

Да ли је тачно да ће шест "мигова 29" из Русије стићи у Србију 24. марта, на 18.
годишњицу НАТО бомбардовања и колика је њихова цена?

  

- Чекамо да председник Владимир Путин потпише указ. Нама је у интересу да "мигови"
стигну што пре, да бисмо почели ремонт и модернизацију авиона, а када ће то бити, не
могу да кажем, у овом тренутку је најважније да ће они сигурно стићи. Тачно 185
милиона евра не коштају руски "мигови 29", већ комплетан пакет који треба поделити у
три фазе. Прва фаза је прилагођавање наоружања нашим условима и продужење рока
трајања на још 10 година. Друга фаза је набавка резервних делова. А трећа фаза је
модернизација авиона и куповина ракета ваздух-ваздух и ваздух-земља. У тих 185
милиона евра нпр. улазе и цистерна за гориво, хангари за држање 10 авиона, као и
стајанке које покривају летелице, као и комплетно одржавање, смештај и
модернизовање ракета у наредних деценију и по. Нисмо хтели да штедимо, иако смо
могли да прођемо јефтиније за пет до десет милиона евра. Већ смо хтели да имамо
систем противваздушне одбране који је издржљив за нашу економију. Имаћемо десет
потпуно ремонтованих и опремљених авиона. Притом, нећемо свих 185 милиона евра
дати одмах, него у наредних неколико година, водећи рачуна о могућности наше
економије.
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Имамо ли довољно пилота да лете руским "миговима 29"? Колико је у последњих
пет година војних пилота прошло преобуку са школског на борбени авион?

  

- Чињеница је да смо у септембру 2012. године затекли ситуацију да је на промоцији
кадета летео само један авион, а сада их имамо четири. Када стигне још шест руских
"мигова 29", имаћемо укупно 10 авиона. Имамо пилотску школу у оквиру које користимо
школски авион, затим "галеб", а они који се покажу да могу прелазе на "орлове"
бомбардере које смо у међувремену модернизовали. Дакле, ко иде даље у обуци, ићи ће
на "миг 21" који ће служити за обуку, јер ко може да физички издржи лет на том авиону,
моћи ће да лети и на "мигу 29". Засад имамо довољно обучених пилота.

  

Због чега смо од Русије бесплатно узели борбена извиђачка оклопна возила БДРМ
2 када су код нас таква возила превазиђена и "Југоимпорт" је радио њихову
модернизацију?

  

- Реч је о донацији 30 тенкова Т72 и БДРМ 2 који су ремонтовани и представљају
модернију варијанту од ових које имамо. Није тачно да смо БДРМ 2 расходовали нити га
је "Југоимпорт" модернизовао, истина је да они постоје и да су у употреби. Можда нас
ови модернизовани подстакну да и ми модернизујемо наша оклопна возила.

  

Да ли ће се вратити обавезно служење војног рока, пошто се, према недавном
истраживању, чак три четвртине пунолетних грађана изјаснило за то? А у
међувремену на Косову Тачи на сав глас најављује формирање војске?

  

- То би нас скупо коштало у овом тренутку, поготово што можемо да се ослонимо на
професионалну војску. Процена је да би нас враћање обавезног војног рока коштало 70
милијарди динара и трајало би неколико година. Једна Шведска није могла одмах да то
уради, него јој је требало две године, јер је за тако нешто потребан одређен број људи и
опреме. Такође, не треба заборавити да Устав дозвољава приговор савести на војну
службу и да је такорећи половина последње генерације то искористила.

  

Како коментаришете резултате истраживања по којем 73 одсто грађана Србије не
жели да ратује за Косово?
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- Ми водимо одговорну и мирољубиву политику. Нама не треба то искуство, после свега
што смо проживели током деведесетих година. У свету нас посматрају као партнера и
тако нас и препознају. Као што је и премијер рекао, брига за наше људе је и обавеза
наше државе где год да се они налазе и зато је порука за њих да остану тамо где јесу и
да ништа не брину.

  

Када ће запослени у војсци живети боље?

  

- Желимо свима да омогућимо да боље живе, не само војсци, него полицији,
здравственим радницима и другима. Не мислим да је протест војног синдиката права
ствар, јер треба бити реалан. Кад год жели војни синдикат, имаћемо састанак на коме ћу
бити отворен и искрено рећи шта могу да урадим за њихове захтеве. И премијер
Александар Вучић је најавио да војску већ ове године очекују боља времена. Наш стални
задатак је борба за бољи стандард свих наших грађана. Ми се трудимо да нашим
запосленима обезбедимо попусте у хипермаркетима, на бензинским пумпама,
летовањима или приликом куповине књига за школу, а све то како бисмо им омогућили
бољи живот.

  

Колико је наоружање наших произвођача интересантно за страно тржиште?

  

- Затекли смо руиниран систем 2012. године у нашој војној индустрији. Успели смо да их
консолидујемо и данас сва наменска предузећа послују без дугова, плаћају порезе и
доприносе. Рецимо, у систем војске до краја године ући ће топ хаубица "нора" од 155
милиметра, као и возило "лазар", који је у свету добио све похвале. За "нору" су у овом
тренутку заинтересовани Кинези и неке арапске земље.

  

Када ће се знати узрок експлозије у Техничко-ремонтном заводу у Крагујевцу у
којој је троје људи погинуло?

  

- Нажалост, те људе не може нико да врати породицама. Ми смо покушали да урадимо
све што је наша дужност. Формирали смо две комисије: једну инспекције одбране и другу
коју сам ја основао. На време смо сачинили извештај о несрећи, како смо и обећали. Тај
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извештај је заведен и чека захтев Вишег тужилаштва у Крагујевцу. Били смо тачни,
прецизни, као што смо и обећали, и сада више ништа не зависи од нас. Ако тужилаштво,
као надлежно за истрагу, буде тражило наш извештај, ми ћемо га доставити.

  

Да ли су тачне гласине да поред министарске плате имате додатне приходе као
члан једног управног одбора?

  

- Све податке о мојим примањима и имовини, према закону, пријавио сам Агенцији за
борбу против корупције, што може да се провери и на њиховом сајту. Моја плата је
91.000 динара и толика су ми и примања. Ни динар више. Није тачно да имам додатне
приходе. Ни као државни секретар, нити сада као министар нисам био ни у једном
управном одбору, нити ћу бити. Мени је част и привилегија да радим за државу у тиму
Александра Вучића.

  

(Блиц)
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