Здравко Понош: Смењени професори са ВМА написали су више него што је Вулин и цео Главни одб
понедељак, 21 септембар 2020 22:50

Потпредседник Народне странке и бивши начелник Генералштаба Војске Србије
Здравко Понош изјавио је данас дa у систему који је успоставио председник Србије
Александар Вучић није посебно важно ко је министар и да би зато нови министар
одбране могао да буде било ко – Александар Вулин, Небојша Стефановић или „неки
Вучићев конобар“.

„Не бих се кладио да ће Вулин бити скрајнут, он је добро радио Вучићу у таквом
профилу власти, изигравао је Вучићевог ’весељка’, који је тестирао расположење у
региону – Вулин 'одвали' нешто, па Вучић то после враћа у канал“, рекао је Понош
телевизији Нова С.

„Војска ће после Вулина остати лошија него што је била. Он је само јавно лице те власти
у којој се одлуке не доносе ни у влади нити у скупштини, него на другом месту. Вулин се
у јавности бавио темама о којима мало зна и слабо их разуме и правио је штету у
регионалним односима“, додао је Понош.
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Понош је истакао да у Војсци Србије тренутно има више официра и подофицира него
војника и више цивила у војсци него војника.

„Од укупног броја људи у систему одбране, војника има само око четвртину. Недостаје
неколико хиљада војника, чак и официра недостаје у тој изокренутој кадровској
пирамиди“, рекао је Понош.

Понош је навео да Војсци Србије једино не недостаје генерала, јер од 38 формацијских
места има 36 генерала, недостају само двојица.

„Тако се купује послушност. Све је мање људи од интегритета. Многи кажу ’још мало па
идем у пензију’, или су у средини каријере и немају неки професионални избор“, рекао је
Понош.

„Нажалост, садашњи начелник генералштаба Милан Мојсиловић, нестао је негде,
изгубио се као републичка тужитељка Загорка Доловац“, додао је Понош.

Одговарајући на питање о ћутању припадника војске о стању у систему одбране, Понош
је одговорио да су смењени људи који нису ћутали, а имају интегритет и остварене
каријере, попут начелника у Војномедицинској академији (ВМА).

„Свако од тих људи – професор Данило Војводић, професорка Лидија Кандолф
Секуловић и професор Слободан Обрадовић – написао је више него што је, не само
Вулин, него цео Главни одбор СНС-а прочитао“, рекао је Понош, и указао на последице
таквих смена.

Упитан о одлуци Председништва Народне странке да му повери припреме београдског
одбора странке за будуће изборе, Понош је одговорио да ће његов посао бити да „среди
партијску организацију у Београду након ломова које је прошла и да буде спремна за
изборе“.
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На питање да ли ће он бити „лице Народне странке за Београд“, Понош је одговорио да
неће и да ће он бити координатор тима.

„Залажем се за тимски приступ и у политици. Нити имам намеру, нити знам, нити бих се
бавио комуналним питањима, спалионицом смећа… Има толико људи који то одлично
знају и само би им требало дати прилику да се тиме баве“, рекао је Понош.

Потпредседник Народне странке је истакао да он није неко ко би покушао да звучи
компетентније од архитекте Драгољуба Бакића, академика Душана Теодоровића или
професора Вујанића за урбанистичке и саобраћане проблеме града“.

„Требало би их саслушати и дати прилику младим стручњацима да истрче на терен и
покажу шта знају и могу“, закључио је Понош.

(Народна странка)
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