срдњ

Бригадни генерал Орнело

Сарадњ
на пове
Радује ме што је
Канцеларија проширила
област сарадње
с Министарством
одбране и Војском
Србије, доприносећи
унапређењу укупне
сарадње НАТО-а
и Србије у протекле две
године. Настојимо да
пружимо стручну помоћ
и осталих одељења
и агенција Алијансе,
како би наши српски
партнери достигли
одбрамбене стандарде
којима теже. Напори у
области реформе
сектора одбране у
Србији, као и значајан
напредак који су
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остварили Министарство
и Војска, за сваку су
похвалу и поштовање.

Барон, шеф НАТО војне канцеларије за везу

ња заснована
ерењу
пону између НАТО-а и
српских власти, која олакшава сарадњу Србије с
Алијансом у оквиру Програма „Партнерство за
мир”, представља НАТО војна канцеларија за везу у Београду. Основни задатак Канцеларије је да прати реформу сектора одбране и безбедности и
помаже српској влади у њеном спровођењу, помоћу неколико програма
подршке НАТО-а, које заједнички координира Група Србија-НАТО за реформу одбране (DRG). Генерал Барон
за „Одбрану” детаљније говори о задацима Канцеларије.

С

ƒ Која је функција Канцеларије у НАТО-у?
– Војна канцеларија је војна мисија за везу која је део Војне команде
НАТО-а и директно је подређена Команди здружених снага у Напуљу (JFC).
Наравно, представљамо Алијансу у
Србији, а ја лично заступам команданта напуљске Команде адмирала Бруса
Клингана. У нашој канцеларији ради
пет међународних војних представника, који долазе из Италије, Грчке и
Словеније, као и четворо грађана Србије, који раде као локално особље.

ƒ Шта је обележио рад Канцеларије у претходном периоду и које су новине у њеном
функционисању?
– Радује ме што је наша канцеларија проширила сарадњу с Министарством одбране и Војском Србије, доприносећи унапређењу укупне сарад-

ње НАТО-а и Србије у протекле две
године. Током овог периода, бавили
смо се пре свега имплементацијом заједнички усаглашених партнерских
циљева, као и евалуацијом јединица
које је Србија декларисала за учешће
у међународним мировним мисијама,
према стандардима НАТО-а. Програм
изградње интегритета Алијансе помаже Србији да смањи ризик од корупције у систему одбране и ми, на обострано задовољство, настављамо да
учествујемо у овој важној иницијативи. Заједно с Амбасадом Словачке,
као Контактном амбасадом НАТО-а,
покушавамо да боље координирамо
међународну помоћ и заједничке активности чланица Алијансе и партнерских земаља с Министарством одбране. Додао бих и да смо средином
2012. године основали Одељење за
односе с јавношћу, што је веома важно, јер је допринело бољем разумевању значаја Канцеларије и укупних
активности НАТО-а у војним и политичким круговима, и у јавности.

ƒ Каква је сарадња Министарства одбране и Војске
Србије с НАТО војном канцеларијом у Београду?
– Наша сарадња заснована је на
међусобном поверењу и разумевању. Одржавамо редовне консултације на разним нивоима. Нарочито
смо задовољни што представник
Министарства одбране активно учествује у редовним састанцима званичника НАТО-а и овдашњих војних
изасланика, који се одржавају у Амбасади Словачке. Сматрам да је то

добар начин за продубљивање дијалога и размену искустава.

ƒ Сарађујете ли с још неким
институцијама и невладиним организацијама у Србији?
– Министарство одбране је наш
основни партнер и најважнији саговорник, али успешно сарађујемо и с
Министарством спољних послова, као
и с међународним организацијама
акредитованим у Београду. Од отварања поменутог Одељења за односе с
јавношћу одржавамо везе и с осталим
актерима, учешћем на конференцијама и медијским догађајима, као и сарадњом с невладиним организацијама. Имплементација наредног корака
у изградњи односа Србије и НАТО-а,
под називом Индивидуални акциони
план партнерства (IPAP), захтева укључивање већег броја министарстава.
Комуникација с властима Србије, као
и с невладиним организацијама, медијима и осталим заинтересованим странама, ради бољег разумевања и припреме за овај процес, на тај начин
постаје још значајнија.

ƒ Како оцењујете досадашњу реформу сектора безбедности у Србији?
– Алијанса сматра да су напори у
области реформе сектора одбране у
Србији, као и значајан напредак које
су остварили Министарство одбране
и Војска Србије, за сваку похвалу и поштовање. Знамо да овај процес захтева ресурсе, знање и посвећеност, нарочито имајући у виду тренутне економске прилике, што је велики изазов
за све нас. Јасно ми је и да ће реформа
одбране остати један од приоритета
новоизабраног министра одбране Небојше Родића, а НАТО је свакако
спреман да настави да помаже Србији
у тим настојањима. Обимније учешће
Србије у међународним мисијама добар је показатељ да реформа одбране
даје резултате, да је Војска Србије интероперабилна с осталим војскама и,
захваљујући томе, способна да допринесе успешном суочавању с безбедносним изазовима широм света. ƒ
Сања АНЂЕЛКОВИЋ
Снимио Радован ПОПОВИЋ
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