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Министар одбране Драган Шутановац изјавио је данас да је Србија највећи извозник
наоружања и војне опреме од Анкаре до Беча и да са нашом одбрамбеном индустријом
сви желе да сарађују.

  

"Србија је сада постала важан чинилац извоза у целом региону, а и земље које су много
развијеније од нас желе да сарађују са нама ради извоза наоружања и војне опреме",
рекао је он.

  

Шутановац је током посете Техничко-ремонтном заводу у Чачку изразио задовољство
успешним радом тог завода који је постао једна од озбиљнијих фирми у Србији која има
капацитете да ради и за Војску Србије "и за друге војске".

  

Према његовим речима, капацитети завода су испуњени су више од сто одсто и ускоро
ће бити и запослени нови млади радници, а поготово инжењери.

  

"Сигуран сам да ће Техничко-ремонтни завод, уз фабрику "Слобода" у Чачку, бити
носилац развоја и Војске Србије и наше наменске индустрије и извоза", рекао је
Шутановац.

  

Шутановац је потом посетио фабрику "Слобода" у Чачку која, такође, спада у групацију
наменске индустрије Србије.

  

Он је подсетио да је у претходна два дана боравио у Хрватској где је са колегом
Бранком Вукелићем потписао споразум о сарадњи у области одбране "који представља
оквирни, или кровни, споразум за даљу сарадњу".

  Шутановац је објаснио да ће даља сарадња бити прецизирана планом билатералне
војне сарадње, додајући да је са хрватским саговорницима разговарао и о могућности да
наменске индустрије две државе заједнички послују и пласирају своје производе на
трећим тржиштима.  
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Он је најавио да ће делегација Министарства одбране посетити Хрватску да би
сагледала с којим капацитетима располаже тамошња одбрамбена индустрија и шта је то
што може представљати извозну шансу у заједничкој сарадњи.

  

"Немамо никакав проблем да сарађујемо са било ким ко буде имао добар квалитет
производа и цену", рекао је министар одбране.

  

(Танјуг)
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