
Верујем да ће излагања истакнутих представника земаља региона и доказаних 
експерата из Норвешке и Велике Британије допринети да заједнички оценимо где
се налазимо у погледу организације и реализације каријерних усавршавања
официра и којим путем треба да наставимо, рекао је отварајући семинар 
ректор Универзитета одбране генерал-потпуковник проф. др Миодраг Јевтић 

На регионалном семинару „Војно образовање и орга-
низацијски развој – изазови за 21. век“, 6. и 7. фебру-
ара у Дому војске у Београду, учествовали су пред-

ставници Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине, Слове-
није, Македоније и Србије, а искуства су с учесницима семи-
нара поделили професори Краљевског колеџа из Лондона,
Универзитетског одбрамбеног колеџа из Осла и Европског
центра за безбедносне студије „Џорџ К. Маршал“.

Том приликом, присутнима се обратио ректор Универзи-
тета одбране генерал-потпуковник проф. др Миодраг Јевтић,
који је истакао да је иницијатива о организовању семинара
покренута у оквиру сарадње министарстава одбране Србије,
Норвешке и Велике Британије, у домену војног образовања,
која траје неколико година. Он је захвалио на преданом насто-
јању да заједничке активности, с припадницима војнообра-
зовног система Србије, буду успешне и корисне.

– У фокусу семинара су професионално војно образо-
вање и виши нивои каријерног усавршавања официра.
Семинар има и функцију обезбеђења квалитета виших
нивоа усавршавања, а верујем да ће излагања истакнутих
представника земаља региона и доказаних експерата из
Норвешке и Велике Британије допринети да заједнички
оценимо где се то земље налазе у погледу организације и
реализације каријерних усавршавања официра и којим

Регионални семинар о војном образовању

Унапређење каријерног усавршавања
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путем треба да наставимо – рекао је генерал Јевтић.
Он је нагласио и подршку министра одбране Алексан-

дра Вучића који је недавно изјавио да не постоји ништа
важније од знања и образовања за једну земљу, њен без-
бедносни систем и војну структуру.

– Време посвећено учењу најбоља је инвестиција
данашњице. Нека овај скуп буде и подстицај развоју реги-
оналне сарадње у домену војног образовања, обнови ста-
рих и стварања нових пријатељстава – додао је ректор Уни-
верзитета одбране.

Изасланик одбране Краљевине Норвешке у Србији
пуковник Есбен Ос нагласио је да његова земља већ дуго
пружа подршку реформама система одбране и војног
образовања у Србији, јер су знање и образовање кључни
фактори будућности.

Значај дводневног семинара истакла је и заменик дека-
на Академије одбране у Лондону, Викторија Сејм-Тејлор.
Она је представила неколико кључних тема скупа, и пред-
ложила дискусије о изазовима с којима се учесници суоча-
вају у преношењу професионалног војног образовања, као
и о будућим приоритетима из домена војне едукације.

Формирање Високих студија безбедности и одбране
при Војној академији, успешна реализација усавршавања
прве класе њихових полазника, као и опредељеност норве-
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шког и британског министарства одбране да у наредном
периоду тежишно подрже тај ниво усавршавања, и то као
пројекат с регионалном димензијом, дали су подстицај
организовању стручног скупа.

Семинар су заједнички организовали Војна академија
у Београду, Управа за одбрамбене студије Краљевског
колеџа (King's College) из Лондона и Универзитетски
одбрамбени колеџ из Осла.

Циљеви семинара су размена искустава о организова-
њу и реализацији професионалног војног образовања,
посебно виших нивоа усавршавања, у складу са савреме-
ним захтевом о потреби заједничког образовања официра
и званичника из цивилних структура, као и размена мишље-
ња и разматрање могућности успостављања боље регио-
налне сарадње у области војног образовања на билатерал-
ном и мултилатералном нивоу. ƒ
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Начелник Високих студија безбедности и одбране

пуковник Слободан Јоксимовић образложио је значај
скупа тиме што се после извесног времена у Београду
окупљају припадници војнообразовног система шест
земаља бивше Југославије и што у размени искустава,
посебно виших нивоа усавршавања официра, уживају
подршку земаља које су у томе искусне.

– Надамо се да је ово почетак традиционалних
сусрета припадника војнообразовног система и да
ћемо се наредних година опет срести да установимо
шта смо то учинили на плану развоја сарадње у војно-
образовном домену. Свест о војном образовању поста-
је важан елемент каријерног развоја сваког официра и
од тога зависи капацитет државе која се суочава са
свим изазовима данас. Надамо се да ће овај скуп, а и
сви будући сусрети, допринети да наш систем учини-
мо ефикаснијим и да нашу сарадњу учинимо бољом и
економичнијом – изјавио је пуковник Јоксимовић.

Потпуковник Радољуб Виторовић из Министар-
ства одбране Црне Горе истакао је да његова земља
нема сопствено професионално војно образовање и да
то надомешћује добрим билатералним односима са
земљама партнерима. Црна Гора је до сада школовала
кадете у више земаља, а највећи број образован је
управо у Србији.

Представник Словеније, професор Урош Спте,
начелник Одељења за одбрамбене студије на Факулте-
ту политичких наука у Љубљани, скуп сматра добром
приликом да се успостави сарадња универзитета зема-
ља региона и изражава наду да овакви скупови могу ука-
зати на решења која ће одржати висок степен војног
образовања.

РЕГИОНАЛНА САРАДЊА 
У ВОЈНОМ ОБРАЗОВАЊУ

С�р�дњ� Унив�рзит�т�
одбр�н� и Унив�рзит�т�
ум�тности

Ректор Универзитета одбране генерал-потпуковник
проф. др Миодраг Јевтић и ректор Универзитета умет-

ности у Београду проф. др Љиљана Мркић Поповић потпи-
сали су Споразум о сарадњи те две институције, којим се
успоставља сарадња у свим областима универзитетског
образовања и академске праксе. 

Ректор Универзитета одбране исказао је задовољство
што су универзитети препознали потребу о сарадњи.

– Универзитети треба да сарађују у интересу друштве-
не заједнице. Имамо визију, само треба да је преточимо у
нешто добро и креативно – рекао је генерал Јевтић.

Задовољство сарадњом изразила је и ректорка Уни-
верзитета уметности.

– Мисија Универзитета уметности је да негујући младе
и креативне уметнике негујемо национални дух и нацио-
нални интегритет. Верујем да је спој ова два универзитета
идеалан за поменуту визију – рекла је проф. др Мркић
Поповић.

Сарадња ће се одвијати на научним пројектима од
општег и регионалног значаја, а огледаће се и у примени
нових знања, технологија и иновација, у циљу подизања
квалитета високошколских стандарда. ƒ

С�р�дњ� ВМА с� Анголом

Делегација Министарства одбране Републике Анголе,
на челу са помоћником начелника Здравствене службе

Генералштаба Војске Анголе бригадним генералом др
Албертом Амануелом Де Амеидом, посетила је Војномеди-
цинску акамедију.

Анголска страна, која планира изградњу војне болни-
це у Луанди по угледу на ВМА, разговарала је са начелни-
цом Сектора за фармацију Мирјаном Антуновић о капаци-
тетима и организацији рада ВМА у области фармације. ƒ
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