У ФОКУСУ

Посета министра одбране Руске Федерације нашој земљи

ДЕВЕТИ СУСРЕТ ДВА МИНИСТРА
Од уласка у наш ваздушни
простор авион руског
министра одбране генерала
армије Сергеја Шојгуа
пратили су ловци МиГ-29
Ратног ваздухопловства и
противваздухопловне одбране
Војске Србије. Србија је прва
земља у коју је Шојгу дошао
након што је поново именован
за министра одбране Руске
Федерације, а посета српској
престоници била је девети
сусрет два министра од
именовања Александра
Вулина за министра одбране
Републике Србије.
Пише Биљана МИЉИЋ
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осету је обележио низ активности које су потврдиле
узлазни тренд руско-српских односа, и то не само
у области одбране, а који
се одвија у складу с Декларацијом о
стратешком партнерству, чији је циљ
даље унапређење сарадње два пријатељска народа и државе.

Захвалност Русији на
принципијелној политици
Након свечаног дочека испред Палате „Србија”, који је, уз највише државне и војне почасти, за високог госта
уприличио српски министар одбране,
уследили су разговори током којих је
констатован већ поменути напредак
сарадње, који индикативно илуструје податак да су само у 2019. години

реализоване 94 активности у оквиру
међународне војне сарадње са Руском
Федерацијом, док је тај број од 2000.
до 2012. године био готово занемарљив. Министар Вулин истакао је да
су лични односи председника и врховних команданата оружаних снага
Владимира Путина и Александра Вучића допринели да сарадња две државе буде на највишем историјском нивоу и додао да је председник Вучић једини државник у Европи који је рекао да његова земља никада неће увести санкције Русији. Такође је истакао
да Србија високо цени то што Руска
Федерација није признала тзв. државу Косово и захвалио Руској Федерацији на принципијелној и доследној
подршци у очувању територијалног
интегритета Републике Србије и њених националних интереса.

У ФОКУСУ
ПОЧАСТ ОСЛОБОДИОЦИМА БЕОГРАДА
И ПОСЕТА ИЗЛОЖБИ „ОДБРАНА 78”
Министри одбране Вулин и Шојгу
положили су венце на Спомен-обележје
ослободиоцима Београда и на Споменик
црвеноармејцу, као и капсулу са земљом
из Русије на месту будуће скулптурно-архитектонске композиције „Вечна ватра”,
која ће да симболизује вековно братство
и заједничку победу српског и руског
народа над фашизмом. Високи гост из
Руске Федерације обишао је и изложбу
Министарства одбране и Војске Србије
„Одбрана 78” у Музеју града Београда,
после које је написао у Књизи утисака:
„Агресија НАТО-а против Југославије
однела је животе многих невиних
људи – жена, стараца, деце. Али српски
народ, захваљујући његовој одважности,
храбрости и снази духа, није био сломљен.
Не смемо да заборавимо на ту трагедију и
морамо да урадимо све што је могуће да се
то више не понови.”
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Србија жели снажну и јаку војску,
рекао је министар Вулин, јер је она гарант стабилности и неутралности, али
и њеног напретка и развоја, и захвалио је на војнотехничкој помоћи коју
Руска Федерација пружа Војсци Србије. Поручио је и да ће, у складу с политиком војне неутралности, Србија
настојати да развија и даље унапређује сарадњу и са Организацијом уговора о колективној безбедности (ОДКБ),
као и билатералне партнерске односе
са њеним државама чланицама.
Према речима министра Вулина,
Војсци Србије указана је част позивом
и учешћем на обележавању Дана победе над фашизмом у Другом светском
рату 9. маја у Москви и указао на значај јубилеја, посебно у времену када
постоје покушаји ревизије историје
и прекрајања историјских чињеница.
Министар одбране Руске Федерације Сергеј Шојгу честитао је министру Вулину Дан државности Републике Србије и изразио задовољство степеном развијености сарадње
у области одбране између Србије и Руске Федерације, коју је илустровао подацима о заједничким вежбама, на којима је приказан висок ниво професионализма и врхунска обученост свих
учесника. Он је упутио и лични позив
министру Вулину да у јуну ове године
присуствује састанку министара Шангајске организације за сарадњу.

Част је бити почасни доктор
реномиране високошколске
установе
У наставку посете руског министра
одбране српској престоници, на свечаности у Дому Гарде на Топчидеру генералу Шојгуу, у присуству министра
одбране Александара Вулина, начелника Генералштаба Војске Србије генерала Милана Мојсиловића и бројних гостију, уручен је почасни докторат Универзитета одбране, након чега
је високи гост истакао је да је велика
част бити почасни доктор једне од најчувенијих високошколских установа
Републике Србије.
Том приликом Шојгу је истакао да
су две пријатељске земље током веко6 Одбрана Март 2020.
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ва, раме уз раме, ратовале против заједничког непријатеља.
– Заједно смо ратовали за ослобођење Балкана и бранили независност
у 20. веку. Русија је подржавала Србију и током НАТО бомбардовања 1999.
године – нагласио је министар Шојгу
и подсетио на јуначки скок руских десантника у Приштини за успостављање
контроле над Аеродромом „Слатина”.
– Данас Србија гради нови живот, уз руководство земље која у доста компликованим условима води самосталну спољну политику и на страни је Русије у борби против ревизије историје.
Министар Шојгу подсетио је да се
ове године обележава 75 година од завршетка најкрвавијег рата у људској
историји.
– Заједничка борба против Хитлерових следбеника постала је значајна
етапа у односима између наших земаља, па је посебно важно да на Паради
победе 9. маја руски и српски војници марширају заједно Црвеним тргом
у једном строју – нагласио је министар
Шојгу и додао да ће и даље радити на
јачању пријатељских веза између народа и војски Русије и Србије.

Достојан високог признања
Након што је генералу Шојгуу свечано
уручен почасни докторат, министар
одбране Републике Србије Алексан-

дар Вулин истакао је да се вредност
једне награде мери по томе ко вам је
даје и по вредности онога ко је прима.
– Данас, господине министре и
друже генерале, учинили смо Вам
част. Ви сте постали доктор институције која у свом саставу има Војну академију која 170 година обучава српске
официре како да бране своју земљу.
Сељачки синови су у овој академији,
овој школи, научили да постану генерали, војводе, победници из Првог и
Другог светског рата, борећи се за право да опстане њихов српски народ у
грађанском рату на простору бивше
СФРЈ. Овде, на овом месту, у овој школи, научили су и обучили су се борци,
јунаци, славни генерали, који су дали
одсудни отпор НАТО агресији, чувајући нашу земљу и наше право да постојимо. Баш овде, у овој високој институцији, научили су да се од непријатеља, ма колико био велик и моћан,
не бежи и не склања, и да се увек и по
сваку цену остане доследан успомени
на славне претке – нагласио је министар Вулин и, обраћајући се госту, истакао да нам је учинио част што можемо да га зовемо својим и што наши кадети једног дана могу да говоре о њему
као о неком од кога су учили и од кога
се има шта научити.
– Све што сте урадили чини Вас
више него достојним тог високог признања – закључио је министар Вулин.|
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