У ФОКУСУ

Повратак француске
војне индустрије у Србију
ТОКОМ ПОСЕТЕ ФРАНЦУСКОГ ПРЕДСЕДНИКА ЕМАНУЕЛА МАКРОНА
СРБИЈИ, МЕЂУ 22 ДОКУМЕНТА ПОТПИСАНО ЈЕ И ПЕТ ЗНАЧАЈНИХ
СПОРАЗУМА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ, КОЈИ СВЕДОЧЕ О ПОВРАТКУ
ФРАНЦУСКЕ ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НА ПОДРУЧЈЕ БАЛКАНА
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У ФОКУСУ

Пише Д. ГЛИШИЋ
Министар одбране Александар
Вулин и потпредседник компаније
MBDA Филип Дидије разменили су
Оквирни споразум и наруџбенице
о набавци најмодернијег
француског ПВО система

У
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оквиру дводневне посете председника Француске Емануела Макрона Србији, у Београду је
15. јула, међу другима,
потписано и пет веома значајних споразума у области одбране, којима се
Француска на велика врата враћа на
српско тржиште наоружања и војне
опреме, на ком је била присутна још
пре светских ратова.
Између министарстава одбране
Србије и Француске потписан је Технички споразум у вези са набавком
ПВО система кратког домета од компаније MBDA, чији су потписници државни секретар у Министарству одбране Републике Француске Женевјев Дарјесек и в.д. помоћника министра одбране за материјалне ресурсе
др Ненад Милорадовић.
У присуству српског и француског председника Александра Вучића и Емануела Макрона министар одбране Александар Вулин и потпредседник компаније MBDA Филип Дидије разменили су Оквирни споразум
и наруџбенице о набавци најмодернијег француског ПВО система „мистрал 3” и његовој интеграцији на систем „Пасарс”, које су потписали Ди-

дије и директор за комерцијалне послове „Југоимпорт-СДПР” Александар Лијаковић.
Вршилац дужности помоћника министра за материјалне ресурсе у Министарству одбране Србије
др Ненад Милорадовић и потпредседник компаније „Талес” за Централну
Европу и земље Балкана Гантер Трумер потписали су Меморандум о разумевању између Министарства одбране Републике Србије и те компаније, док су Меморандум о разумевању између нашег министарства одбране и компаније „Сафран” потписали потпредседник сектора одбране за копнена возила Лорен Деур и
др Ненад Милорадовић.
Потписан је и Меморандум о разумевању између привредног друштва
„Прва Петолетка – Наменска” Трстеник и француске компаније „Иксблу”. Своје потписе на тај документ
ставили су менаџер продаје „Искблу”
за Југоисточну Европу Енцо Алдрованди и Карлос Маћадо да Силва Лопез, с француске стране и генерални
директор „Прве Петолетке – Наменска” Анђелка Атанасковић и Саша Батоћанин, као члан делегације са српске стране.|
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