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Бивши министар одбране Србије Драган Шутановац оценио је вечерас да је за јавност у
случају пада војног авиона најлакше да оптужи министра одбране, али да то „није фер“ и
да су најчешћи узрок пада авиона пилоти, односно људски фактор.

  

  

Шутановац је на Твитеру поводом пада авиона код Малог Зворника у коме су погинула
два пилота, написао да је министар Александар Вулин „са све својом ХТЗ опремом,
елементарна непогода која је погодила Војску Србије“, али да „у случају ове трагедије
одговорне треба тражити на другом месту“.

  

Он је написао да „самим чином избора професије, проласка свих провера, вишегодишње
обуке сваки пилот у неку руку ‘херој’ али да се не понаша сваки херој у складу са
прописима“.

  

 „И сад ми се чини да је време да се то каже! Пилоти су људи а најчешћи узрок пада
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авиона је људски фактор“, навео је Шутановац.

  

Шутановац је додао да су се у време његовог мандата (од 2007. до 2012. године)
срушила четири авиона и да су погинула два пилота и један војник на одслужењу војног
рока, али да је „само један пад био услед квара на летелици“.

  

 „Пре извесног времена, доживео сам готово идентичне нападе након што се срушио
авион РВ а пилот погинуо. Како су пилоти хероји а министри мета критика ја нисам
желео да кварим утисак о пилоту и прихватио сам да се сав гнев сручи на мене“, навео је
Шутановац.

  

Он је рекао да је истина била да је „пилот у ваздуху изводио фигуру која није била у
плану, изгубио висину и коначно ударио у писту и погинуо“.

  

 „Јавност је осуђивала мене а нико од људи који су знали шта се десило није хтео то
јавно да каже. И то није било ни фер ни поштено“, навео је Шутановац.

  

(Бета)
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