
Блиц: Ево шта пише у фамозном документу којег су потписали Селаковић и Лавров - обичан план састанака за 2023. и 2004.
понедељак, 26 септембар 2022 15:43

 “Блиц” ексклузивно открива садржај документа којег су минуле недеље у Њујорку
потписали министри спољних послова Србије и Русије, а због ког су се ускомешали
дипломатски кругови и због којег је, чак, амерички амбасадор Кристофер Хил затражио
званично објашњење и информације о садржају потписаног.

  

Документ који је "Блиц" добио из дипломатских извора има само четири странице.
Садржај буквално одговара називу: план консултација два министарства спољних
послова за наредне две године.

  

  

Реч је о распореду састанака током 2023. и 2024. године, а уочљиво је да ниједан не
предвиђа делегације Србије или Русије на највишем нивоу.

  

Документ не садржи ниједну ставку у вези са безбедносном ситуацијом поводом
агресије Русије на Украјину. Такође нема ниједне ставке, нити састанка везаног за
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положај спорног руског центра у Нишу који је годинама предмет интересовања страних
амбасада.

  

План који су потписали министри Никола Селаковић и Сергеј Лавров позива се на
споразум још из времена Савезне Републике Југославије, из 1996. године. Како "Блиц"
сазнаје, на истим основама су минулих година Србија и Русија планирале консултације о
разним питањима билатералних односа, регионалне и европске проблематике.

  

- Реч је о плану билатералне сарадње. Прецизније, то је списак планираних
билатералних састанака и консултација између два министарства. Овај план предвиђа
распоред састанака, дешавања, потписивања меморандума, међувладине консултације
које нису на највишем нивоу - каже извор "Блица" из дипломатских кругова.

  

Извор "Блица" додаје да овакви документи нису чак ни из категорије “строго
поверљиво”.

  

- То је план састанака за које се, међутим, не може тврдити да ће бити одржани.
Примера ради, током 2020. године ни пола предвиђених догађаја није остварено због
короне. Слична судбина могла би да задеси и ове састанке, јер је тешко да ће агенда
бити испуњена током 2023. године - каже извор "Блица".

  

БЛИЦ ПРЕНОСИ ЦЕО ДОКУМЕНТ

  

ПЛАН КОНСУЛТАЦИЈА између Министарства спољних послова Републике Србије и
Министарства иностраних послова Руске Федерације за 2023-2024. годину

  

У складу са Протоколом о сарадњи између Савезног Министарства спољних послова
Савезне Републике Југославије и Министарства иностраних послова Руске Федерације
од 29. маја 1996. године у циљу даљег развоја контаката и сарадње између различитих
сектора спољнополитичких ресора око питања која су од узајамног интереса, Стране су
се споразумеле да 2023-2024. године одрже следеће консултације:

 2 / 7



Блиц: Ево шта пише у фамозном документу којег су потписали Селаковић и Лавров - обичан план састанака за 2023. и 2004.
понедељак, 26 септембар 2022 15:43

  

1. Политичке консултације по питањима билатералних односа, регионалне и
европске проблематике.

  

Москва, II квартал 2023. године

  

Државни секретар Министарства спољних послова Републике Србије

  

Заменик Министра иностраних послова Руске Федерације

  

Београд, II квартал 2024. године

  

Државни секретар Министарства спољних послова Републике Србије

  

Заменик Министра иностраних послова Руске Федерације

  

2.Актуелна питања српско-руских односа. Ситуација у Југоисточној Европи.

  

Москва, IV квартал 2023. године

  

Помоћник министра спољних послова Републике Србије

  

Директор Четвртог европског департмана Министарства иностраних послова Руске
Федерације
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Београд IV квартал 2024. године

  

Помоћник министра спољних послова Републике Србије

  

Директор Четвртог европског департмана Министарства иностраних послова Руске
Федерације

  

3.Питања спољнополитичког планирања.

  

Београд, II половина 2023. године

  

Помоћник министра спољних послова Републике Србије

  

Директор Департмана спољнополитичког планирања

  

Министарства иностраних послова Руске Федерације

  

Москва, II половина 2024. године

  

Помоћник министра спољних послова Републике Србије

  

Директор Департмана спољнополитичког планирања
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Министарства иностраних послова Руске Федерације

  

4.Тематика Организације за европску безбедност и сарадњу.

  

Београд, II половина 2023. године

  

Начелник Одељења за Организацију за европску безбедност и сарадњу и Савет Европе
у Министарству спољних послова Републике Србије

  

Директор Департмана европске сарадње Министарства иностраних послова Руске
Федерације

  

Москва, II половина 2024. године

  

Начелник Одељења за Организацију за европску безбедност и сарадњу и Савет Европе
у Министарству спољних послова Републике Србије

  

Директор Департмана европске сарадње Министарства иностраних послова Руске
Федерације

  

5. Тематика Организације уједињених нација

  

Београд, II квартал 2023. године

  

Начелник Одељења за Уједињене нације у Министарству спољних послова Републике
Србије
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Директор Департмана међународних организација Министарства иностраних послова
Руске Федерације

  

Москва, II квартал 2024. године

  

Начелник Одељења за Уједињене нације у Министарству спољних послова Републике
Србије

  

Директор Департмана међународних организација Министарства иностраних послова
Руске Федерације

  

6.Питања конзуларне сарадње.

  

Београд, IV квартал 2024. године

  

Помоћник министра спољних послова Републике Србије

  

Директор Конзуларног департмана Министарства иностраних послова Руске
Федерације

  

По узајамном договору Стране ће одржавати консултације и око других актуелних
међународних питања, користећи у том циљу такође мултилатералне сусрете и
форуме.За Министарство спољних пословаРепублике Србије За Министарство
иностраних послова Руске Федерације__________________, _______________ 2022.
године
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(Блиц)
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