
Амбасада САД: Наши представници били у руском центру у Нишу, нема потребе за дипломатским статусом
петак, 14 јул 2017 21:45

У Амбасади САД у Београду сматрају да не постоји потреба да запослени у
руско-српском хуманитарном центру у Нишу добију дипломатски статус.

  

  

Амбасада САД потврдила је Танјугу да су њени представници посетили Центар у Нишу
на позив његовог руководства уз напомену да саопштење које је Центар издао након
посете није усаглашено са Амбасадом САД и не одражава ставове САД.

  

"Представници Амбасаде САД су током посете били информисани о садашњим
активностима центра и у тим активностима представници Амбасаде САД нису видели
ништа што би указивало на потребу да Центар добије дипломатски статус", наводи се у
саопштењу.

  

Како се додаје, "упорни захтеви за статус неповредивости особља и просторија Центра
само изазивају сумњу у дугорочне намере везане за тај објекат".

  

Центар је пре два дана саопштио да је представник САД током посете добио исцрпне
одговоре на сва питања која је имао, укључујући и она у вези с нацртом руско-српског
међувладиног споразума о условима боравка, привилегијама и имунитету особља
Центра.
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Гости су имали могућност да се непосредно упознају са материјално-техничким
ресурсима Центра, а посебно интересовање изазвао је центар који управља у кризним
ситуацијама (ЦУКС).

  

  

Посета представника Амбасаде САД је још једна потврда апсолутне транспарентности
рада Центра, чији је циљ искључиво решавање задатака у области реаговања на
ванредне ситуације и пружање хуманитарне помоћи у Србији и другим балканским
државама.

  

Посета представника Амбасаде САД је још једна потврда апсолутне транспарентности
рада Центра, чији је циљ искључиво решавање задатака у области реаговања на
ванредне ситуације и пружање хуманитарне помоћи у Србији и другим балканским
државама, оцењено је у саопштењу Центра.

  

Амерички гости нису изнели никакве примедбе у том погледу, а информисани су још да
ће ускоро јединица СРХЦ-а задужена за хуманитарно разминирање почети с чишћењем
територије Србије, док ће из Русије стићи први део опреме и технике намењене
попуњавању резерви Центра и наставно-тренажној обуци.

  

(Танјуг)
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