ИЗ АКТИВНОСТИ МИНИСТРА ОДБРАНЕ

Србија испуњава обавезе
Министар одбране Небојша Родић имао
је више састанака са делегацијама
страних држава и организација и једним
бројем амбасадора у Србији

а састанку са главним тужиоцем Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију Сержом Брамерцом оцењено је да је сарадња у
свим областима на професионалном нивоу, да
нема нереализованих захтева и отворених питања. Закључено је да органи Србије професионално извршавају своје обавезе, како по питању испуњавања обавеза према Тужилаштву, тако и према одбранама окривљених.

Н

сусрету са начелником Генералштаба Румуније генерал-потпуковником Штефаном Данилом констатовано је да сарадња у области одбране прати добре политичке односе две земље. У оквиру регионалне сарадње
Центар за усавршавање кадрова АБХО и база „Југ“ нуде
изванредне могућности за обуку припадника румунских
оружаних снага, а Србија је заинтересована за ангажовање у мултинационалном батаљону „Тиса“ чиме би се
ојачале могућности за помоћ цивилном становништву у
случају поплава. Истакнута је и професионалност припадника румунског контингента у оквиру КФОР-а.

У

инистар Родић је са амбасадором Савезне Републике Немачке Хајнцом Вилхелмом разговарао о
започињању новог поглавља у војној сарадњи две земље
заједничким ангажовањем медицинског особља и тимова за обуку у оквиру немачког контингента у операцији
Европске уније у Малију, у којој учествују припадници
22 земље чланице ЕУ. Упућен је позив за школовање припадника Оружаних снага Немачке у војнообразовним
институцијама Србије.

М

а састанку са амбасадором Израела Јосефом Левијем истакнута је важност потписивања новог међувладиног Споразума о сарадњи у области одбране и о
сарадњи између Министарства одбране Србије и Меморијалног центра за чување сећања на мученике и хероје
холокауста „Јад Вашем“. Разматрана је и могућност отварања изасланства одбране Израела у Београду.

Н

мбасадор Словачке Јан Варшо упознат је са опредељењем Министарства одбране за даљи наставак
заједничког ангажовања и могуће повећање контингента
Војске Србије у мисији UNFICYP на Кипру. Истакнута је
заинтересованост за словачка искуства када је реч о безбедносним и одбрамбеним аспектима прикључења Европској унији, као и она из домена примењених технологија
за уништавање убојних средстава. Истакнути су учешће
припадника Војске Србије на вежби „Capable Logistician
2013” у Словачкој у јуну ове године, размена кадета током
промоције нових официра као и податак да је од 2007.
године 16 официра Војске Србије завршило Курс за штабне официре на Академији оружаних снага Словачке.

А

лдар Хасанов, амбасадор Азербејџана истакао је да
састанак с министром Родићем представља наставак
добрих односа између два министарства, који би требало да буду заокружени потписивањем Споразума о
сарадњи и скором министарском посетом. Наглашени
су квалитет и ефикасност свих предузетих радњи у области војноекономске сарадње, као и отварање перспектива за унапређење других видова сарадње.

Е

а састанку министра одбране са амбасадором
Аустрије у Београду Јоханесом Ајгнером разговарано је о могућем заједничком учешћу у операцијама Уједињених нација и Европске уније и војнообразовној
сарадњи, а посебно је истакнута одлична сарадњу у
области АБХ одбране, сарадња Управе за војно здравство са Санитетском службом Оружаних снага Аустрије, чији су припадници недавно учествовали на семинару
ратне хирургије на Војномедицинској академији и професионално ангажовање припадника аустријских оружаних снага у саставу КФОР-а. ƒ
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