Директор Гашић на 16. Саветовању руководилаца специјалних служби,
органа безбедности и полицијских органа у Краснодару

Делегација Безбедносно-информативне агенције (БИА) Републике Србије
предвођена директором БИА г. Братиславом Гашићем учествовала је у раду
XVI Саветовања руководилаца специјалних служби, органа безбедности и
полицијских органа у организацији Федералне службе безбедности (ФСБ)
Руске Федерације.
На Саветовању, одржаном у периоду 04-05. октобра 2017. године у
Краснодару, Русија, учествовале су 117 делегације из 76 земаља, као и 4
међународне организације (УН, ШОС, ЕУ и ЗНД), док је као једна од главних
тема разматрана борба против тероризма и растуће претње које ова појава
узрокује на глобалном нивоу.
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Александар Бортњиков је прочитао
поздравни говор председника Руске
Федерације Владимира Путина у којем је
подвучен значај чвршћег повезивања безбедносних служби на плану борбе
против тероризма.
Потом, у свом уводном обраћању учесницима на Саветовању, директор ФСБ
генерал армије Бортњиков је Републику Србију уврстио међу главне
стратешке партнере Руске Федерације у Европи на плану борбе против
тероризма, имајући у виду допринос у спречавању терористичких напада на
територији Русије у протеклој години.

У раду Саветовања учествовали су и представници
највишег државног руководства Руске Федерације,
међу којима и министар спољних послова Русије г.
Сергеј Лавров, министар унутрашњих послова
Русије Владимир Колокољцев, као и директор
Спољне обавештајне службе (СВР) Руске
Федерације г. Сергеј Наришкин.

У првом делу Саветовања г. Гашић се
први од свих директора служби обратио
учесницима Саветовања.

Након изјаве за медије министра спољних послова Руске
Федерације г. Сергеја Лаврова, на молбу домаћина скупа,
директор БИА се обратио присутним медијима, којом приликом
је честитао директору генералу армије Бортњикову, као и ФСБ
на беспрекорној организацији овако великог и важног скупа.

Г. Гашић је искористио прилику да се захвали
генералу армије Бортњикову, што је у свом
уводном обраћању уважио допринос Републике
Србије, уврстивши је у ред стратешких партнера
Руске Федерације у Европи на плану борбе против
тероризма.
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најактуелнијих. Нагласио је да су међусобно
повезивање и координација служби безбедности на
међународном плану од изузетног значаја за
супротстављање овом безбедносном феномену,
поред важности техничког осавремењивања
служби безбедности.

Одговарајући на питање новинара руске информативне агенције ИТАР ТАСС
на који начин се најбоље може открити и пресећи присуство терориста у
каналима за илегално пребацивање миграната, г. Гашић је навео да је у
протекле две године преко територије Републике Србије прешло преко милион
миграната, те да су управо сарадња и повезивање служби безбедности довели
до одређених резултата и проналажења потенцијалних извршилаца
терористичких аката не само на територији Србије, Балкана и Русије, већ и
западне Европе. У том смислу, закључио је да управо овакви скупови
представљају начин ближег и ефикаснијег повезивања служби у размени
података.
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