У ФОКУСУ

Посета министра одбране Александра Вулина Републици Белорусији

МЕЂУ ПРИЈАТЕЉИМА

Да је сарадња у области одбране од 2012. године знатно напредовала и да ће се и даље развијати,
потврдила је фебруарска дводневна посета министра одбране Александра Вулина Белорусији
Приредио Владимир ВЈЕШТИЋ

и вероватно једини дан када нису падале НАТО бомбе на
нас јесте онај када је председник Лукашенко дошао у Београд да подржи српски народ. И данас је политика потпуно иста. Односи између председника Вучића, који се овде
изузетно високо цени, и председника Лукашенка су такви
да отварају могућност сарадње нашим народима, али наравно, и нашим војскама и нашим министарствима одбране – нагласио је министар Вулин.
Према његовим речима, Република Белорусија доследно подржава Републику Србију по питању лажне државе
Косово и увек је ту за нас у свим међународним форумима. Министар Вулин је још једном захвалио за донацију
четири авиона МиГ-29 и додао да је током сусрета било
речи и о заједничким војним вежбама које Србију и Белорусију очекују у овој години, што потврђује колико Белорусија добро мисли о Србији и колико поштује и цени
Војску Србије.

Највиши ниво сарадње

С

рпског министра одбране је, уз највише државне и војне почасти, у Минску дочекао министар
одбране Републике Белорусије генерал-мајор
Виктор Хренин. Министар Вулин честитао му
је именовање на министарску дужност, Дан заштитника отаџбине и 102 године од оснивања Оружаних
снага Републике Белорусије.
Александар Вулин потврдио је да је континуитет сусрета на највишем нивоу најбољи показатељ развијене
сарадње.
– Србија и Белорусија имају изузетно развијену билатералну сарадњу. Уосталом, ово је пријатељска земља која
је и 1999. године, у време НАТО агресије, била чврсто уз
нас. Једини страни државник који је тада дошао у Београд

Министар одбране Републике Белорусије генерал-мајор
Виктор Хренин истакао је да је сарадња на највишем нивоу до сада. Посебно је оценио корисним то што је број
активности и вежби у сталном порасту и похвалио је одличну спремност припадника Војске Србије показану на
заједничким вежбама и на такмичењима на Међународним војним играма. На састанку је наглашено заједничко
опредељење да се тренд интензивне војне сарадње настави и убудуће, што ће додатно унапредити традиционално
пријатељске односе две државе и два народа.
Министар одбране Александар Вулин положио је венац на споменик „Минск – град херој” и одао пошту жртвама нацистичког терора за време окупације током Другог светског рата, након чега је заједно са министром одбране Белорусије обишао Белоруски државни музеј историје Великог отаџбинског рата.
Током посете пријатељској земљи министар Вулин састао се и са државним секретаром Савета за безбедност
Републике Белорусије генерал-потпуковником Андрејом Равковим и том приликом му честитао на именовању на највишу дужност коју белоруски официр може да
обавља, али и захвалио на снажном развоју сарадње током његовог мандата на дужности министра одбране Републике Белорусије, чему је, како је додао, несумњиво дао
лични печат.
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РЕМОНТ АВИОНА МиГ-29 ПО ПЛАНУ
Министар одбране Александар Вулин са члановима делегације
обишао је „558. авио-ремонтни завод” у Барановичима, у коме
се врши генерални ремонт и модернизација четири авиона
Војске Србије МиГ-29, које је Република Белорусија донирала
Србији. О току ремонта и модернизације госте је информисао
директор завода Павел Пинигин. Након обиласка и састанка
министар је изјавио да се све одредбе техничког споразума
постигнутог између председника Вучића и председника
Лукашенка спроводе онако као што је предвиђено и као што је
потписано, те да ће српски пилоти и стручњаци врло брзо доћи
да провере квалитет урађеног и да изврше технички пријем
летелица.

– Прошле године имали смо 34 заједничке
активности, а ове године ће их бити 39. Државни
секретар Равков је веома поносан због тога, а и
ја сам поносан због тога што могу да кажем да
је земља као што је Белорусија поуздан и сигуран
пријатељ наше земље – изјавио је министар Вулин.
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Државни секретар Равков потврдио је изузетно успешну сарадњу са министром Вулином у заједничким напорима да унапреде сарадњу две армије и свеукупне односе Републике Србије и Републике Белорусије, које карактерише традиционално пријатељство. Он је одао признање Републици Србији што води самосталну и независну
политику у региону који је изложен значајним безбедносним изазовима и претњама, и истакао да ће и на новој
дужности дати пуни допринос јачању односа две државе,
посебно у области одбране и иницирао нови вид сарадње
у размени експерата из области безбедности.
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Разумевање позиције Србије
Министар Вулин нагласио је да Андреј Равков у потпуности разуме који проблеми оптерећују наш регион.
– Ја сам истакао колико је српски народ угрожен у бројним областима, од његовог културног и верског права у
Црној Гори, преко угрожавања Дејтонског споразума и његовог постојање у Републици Српској, као и колико је за
нас изузетно опасан покушај формирања тзв. војске Косова. Он добро разуме позицију Србије, високо поштује и цени наш став да смо војно неутрални и да ћемо наставити тако да се понашамо и наставиће да даје лични
допринос када је у питању развој наше сарадње – нагласио је министар Вулин. Он је додао и да је Србија земља
са којом, после Русије, Белорусија има највећи број заједничких активности.
– Прошле године имали смо 34 заједничке активности,
а ове године ће их бити 39. Државни секретар Равков је
веома поносан због тога, а и ја сам поносан због тога што
могу да кажем да је земља као што је Белорусија поуздан и
сигуран пријатељ наше земље – изјавио је министар Вулин.
На крају дводневне званичне посете Републици Белорусији министар Вулин је истакао да је та држава пријатељска земља и да она то показује на сваком месту.
– Не само у билатералним односима већ и на свим међународним форумима где чврсто држи нашу позицију

ПОСЕТА ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ БЕЛОРУСИЈЕ
И ХРАМУ „СВИХ СВЕТИХ” У МИНСКУ
Током посете Белорусији министар одбране Александар Вулин
посетио је и Војну академију те земље, где је од начелника
генерал-мајор Виктора Лисовског сазнао више о историји,
задацима и новим образовним методама које се користе у тој
војној високошколској установи. Том приликом наглашено је да
досадашња добра сарадња у области војног образовања пружа
вишеструке могућности за заједничке научноистраживачке
пројекте и друге облике сарадње војних академија Србије и
Белорусије. Затим је посетио и Храм „Свих светих”, подигнут у
знак сећања на жртве спасења отаџбине. У храму су сахрањени
посмртни остаци војника палих за отаџбину.
увек гласа са нама и за нас, увек је принципијелно против лажне државе Косово где год да се они појаве. Заиста можемо да будемо захвални председнику Лукашенку
и белоруској влади на понашању и начину како се опходе према Србији.
Белорусија је важан савезник, не само у војном, већ и
у економском и политичком смислу. Сарадња између наших народа и нашег руководства ће се само наставити. Ја
сам, наравно, веома задовољан посетом. Лепо је бити међу
пријатељима – изјавио је министар Вулин на крају посете
Републици Белорусији.|
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