у фокусу

САСТАНЦИ МИНИСТРА ОДБРАНЕ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА НАТО-А И ОДКБ

НАСТАВЉАМО ПОЛИТИКУ
ВОЈНЕ НЕУТРАЛНОСТИ
Република Србија
нема намеру да постаје
члан ОДКБ, као што
нема намеру ни да
постане члан НАТО-а
– поручио је министар
Вулин

М

инистар одбране Александар Вулин састао се претходних дана са представницима НАТО-а у Бриселу и ОДКБ у Москви. У седишту НАТО-а у Бриселу састао се са заменицом генералног секретара НАТО-а Роуз Готемилер и помоћником генералног секретара НАТО-а за инвестиције у области
одбране Камилом Грандом, а у Москви са генералним секретаром Организације договора колективне безбедности
(ОДКБ) генерал-пуковником Јуријем Хачатуровим.
У разговору са Роуз Гoтемилер размењена су мишљења о политичко-безбедносној ситуацији у региону, као и о
актуелним питањима сарадње под окриљем Програма
„Партнерство за мир” и сарадње Војске Србије са снагама
КФОР-а. На састанку, одржаном у седишту ОДКБ, разматране су могућности и перспективе будуће сарадње и размењени ставови о актуелној безбедносно-политичкој ситуацији у региону и свету.
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Подршка и разумевање позиције
Србије у региону
Министар Вулин захвалио је Роуз Гoтемилер на напорима које чини на укупној стабилизацији безбедносног
1. октобар 2017.

стања, као и на подршци и разумевању позиције Републике Србије у региону и шире.
– Још једном сам поновио нашим домаћинима да Србија није заинтересована да постане члан НАТО-а, као
ни било којег другог војног савеза, да ће наставити са политиком војне неутралности, али да ћемо водити рачуна
да нашу сарадњу са НАТО-ом кроз „Партнерство за мир”
унапређујемо, настављамо и да узимамо све корисно за
нашу земљу и војску – изјавио је Вулин.
Током разговора са заменицом генералног секретара НАТО, министар одбране захвалио је и на учешћу НАТО у снагама КФОР и рекао да Србија никако не може да
прихвати формирање војске Косова.
– Сматрамо то безбедносном претњом и великим
проблемом за читаву регију, али снажно подржавамо
КФОР и улогу НАТО савеза у њему и сматрамо да се улога КФОР-а ни на који начин не сме умањити и ни на који
начин се на простору Косова и Метохије не сме осетити
недостатак његовог утицаја – поновио је министар Вулин.
Госпођа Готемилер је посебно захвалила председнику Вучићу на храбрости с којом води Србију и с којом води унутрашњи дијалог када је реч о Косову и Метохији.
– Његова улога се веома цени и овде и сви веома поштују нашу позицију војне неутралности и наш став да

ћемо увек да водимо балансирану политику када су у питању однос према НАТО-у и било ком другом војном савезу – рекао је Вулин.
У одвојеном сусрету са помоћником генералног секретара за инвестиције у области одбране Камилом Грандом министар Вулин пренео је посвећеност наше земље
у процесу нормализације цивилног ваздушног саобраћаја
изнад Балкана. Нагласио је неопходност наставка даљих
разговора усмерених на изналажење обострано прихва-

ни да постане члан НАТО-а, али има велику жељу да продубљује сарадњу са ОДКБ и свим њеним земљама чланицама. Све земље чланице ОДКБ подржавају принципијелну позицију Републике Србије када је у питању однос
према Косову и Метохији и на томе сам наравно посебно
захвалио. Што се тиче војне сарадње, договорено је да
се сарадња продубљује, да се наставља на условима реципроцитета, на условима међусобног поштовања, поштовања међусобних интереса и наравно поштовања

тљивог решења у наведеном процесу, које треба бити засновано на Резолуцији Савета безбедности Уједињених
нација 1244 и Војнотехничком споразуму. Такође, додао
је да унапређење безбедности и контроле ваздушног саобраћаја на овом простору треба да буду приоритети у
заједничком подухвату.

војне неутралности Републике Србије као нашег темељног и принципијелног спољнополитичког става – рекао је
министар одбране.
Он је истакао да све земље чланице ОДКБ снажно
подржавају такву политику Републике Србије и спремне
су да заједно са нама раде на развијању наших односа.
– Влада Републике Србије жели да сарађује са свим
пријатељима, жели да настави са истом политиком, баш
као што жели да и у будућности своје знање стави на располагање другима. Разговарали смо о нашој сарадњи у
области војног образовања, о заједничким активностима
и сигурни смо да ћемо наставити тако и убудуће – поручио је министар Вулин.
Састанку су присуствовали и заменик генералног
секретара ОДКБ Валериј А. Семериков, заменик Здруженог штаба ОДКБ генерал-пуковник Анатолиј Сидоров, амбасадор Републике Србије у Руској Федерацији
Њ. Е. Славенко Терзић, начелник Управе за међународно-војну сарадњу Министарства одбране Србије капетан бојног брода Милан Коњиковац и изасланик одбране Републике Србије у Руској Федерацији пуковник Будимир Гајић. ƒ

Захвалност за принципијелни став
по питању КиМ
Министар одбране Александар Вулин састао се у
Москви са генералним секретаром Организације договора колективне безбедности (ОДКБ) генерал-пуковником
Јуријем Хачатуровим.
На састанку, одржаном у седишту ОДКБ, разматране су могућности и перспективе будуће сарадње и размењени ставови о актуелној безбедносно-политичкој ситуацији у региону и свету.
Министар Вулин је нагласио да Влада Републике Србије, Министарство одбране, председник Републике Србије и врховни командант Војске Србије Александар Вучић воде политику војне неутралности.
– Пренео сам нашим домаћинима из ОДКБ да Србија
нема намеру да постаје члан ОДКБ, као што нема намеру

Сања АНЂЕЛКОВИЋ
Снимио Антон АНТАНАСИЈЕВИЋ
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