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Министри одбране Србије и Хрватске Драган Шутановац и Бранко Вукелић потписали су
јуче у Загребу споразум о сарадњи Србије и Хрватске на подручју одбране који ће за
једну од могућих последица имати и заједнички наступ двеју земаља у извозу оружја на
тржишта других земаља.

  

Министри су јуче оценили да је потписани споразум изузетно важан за нормализацију
односа између Србије и Хрватске, као и за стабилизацију региона југоисточне Европе.
Шутановац је истакао да уговор има и професионалну и политичку важност, према
његовим речима он отвара могућност за још чвршћу војну сарадњу између две земље.

  

- Србија и Хрватска имају још отворених питања, а кроз овај споразум имаћемо
могућност да сарађујемо како бисмо их решили. Споразум отвара могућност и за
сарадњу на подручју војне индустрије и могућност заједничког наступа Србије и
Хрватске на трећим тржиштима - рекао је министар одбране и додао да је потписани
уговор само подстрек за сарадњу, а да ће тек бити отворени разговори о конкретним
облицима сарадње на том подручју.

  

Шутановац је навео да ће Србија користити хрватска искуства у мировним мисијама и да
планира до краја ове године да се војници Србије укључе у мировне мисије у Либану и на
Кипру. На питање новинара да ли је са хрватским колегом разговарао о учешћу
хрватских војника у међународним снагама Кфора на Косову Шутановац је одговорио да
је учешће свих међународних снага у Кфору неопходно како би се осигурала безбедност
свих грађана Косова. Истакао је да је у том смислу веома значајан и наставак учешћа
хрватских снага на Косову. Хрватски министар одбране Бранко Вукелић истакао је да је
тај споразум изузетно важан за стабилизацију односа Србије и Хрватске, као и за цели
регион југоисточне Европе. Он је навео да је са српским колегом разговарао и о
сарадњи у војном образовању, истичући као посебно важном сарадњу две земље у
војној индустрији која до сада, како је рекао, није била предмет озбиљне сарадње.

  

Начелник генералштаба Војске Србије генерал-потпуковник Милоје Милетић оценио је
да потписивање споразума о сарадњи у области одбране са Хрватском даје нову
димензију у односима између две земље.

  

Како је истакао, односи Србије и Хрватске попримају нову димензију, и због тога има
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пуно места и за војну сарадњу, а две земље су већ добиле подршку држава региона за
стварање регионалних центара за обуку, у којима би се обучавали и усавршавали
кадрови. У Србији ће бити регионални центар АБХО, а у Хрватској за обуку ронилаца,
прецизирао је Милетић.

  

(Блиц)
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