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Реализација пројекта “Јужни ток”, могуће нове инвестиције руског капитала у Србију,
продаја “Телекома”, изградња новог стадиона Црвене звезде у вредности од око 600
милиона евра и, наравно, политика према Косову. Све ово ће бити теме посете руског
премијера Владимира Путина, који долази у среду. Како “Блиц” сазнаје из извора
блиских државном врху, најзначајнија државничка посета ове године ипак неће трајати
дуже од пет сати.

  

Посету ће, како је “Блицу” рекао министар полиције Ивица Дачић, обезбеђивати више од
три хиљаде полицајаца. У кабинету председника Србије потврђен нам је редослед
састанака руског премијера који ће почети разговором Бориса Тадића и Владимира
Путина у Палати „Србија“ на Новом Београду. Након тога следе политички разговори
које ће предводити Тадић, а затим економски разговори које ће водити премијер Мирко
Цветковић. Следи потписивање међудржавних споразума. У Скупштини, Путин ће
разговарати са председницом Славицом Ђукић Дејановић и шефовима посланичких
група. На крају следи ручак у Председништву. Незванично се очекује да на политичком
делу састанака уз Тадића буду присутни и министри Ивица Дачић (полиција), Драган
Шутановац (војска), Вук Јеремић (дипломатија), а да уз премијера Цветковића буду
Небојша Ћирић (економија), Душан Петровић (пољопривреда), али и Петар Шкундрић,
будући економски саветник премијера Србије.

  

Упркос бројним званичним најавама високе посете, конкретнији разлози Путиновог
доласка у Србију нису познати, осим што је очигледно да ће нагласак бити на економији.
Није, међутим, искључено и да се поведе озбиљнија расправа и о односу Србије и НАТО,
с обзиром на руске жеље о јачању политичког, војног и економског утицаја у Србији и
српску реалност модернизовања војске по НАТО стандардима. Раније је било озбиљних
најава да ће Путин од Србије тражити да не уђе у НАТО.

  

- Очекујем да посета буде корак даље у јачању наших односа - рекао је за “Блиц” Ивица
Дачић, а председница Скупштине Славица Ђукић Дејановић је оценила да ће Путинов
боравак у Скупштини бити “врх парламентарне дипломатије” и подстицај сарадњи са
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Думом.

  

Путин у Београд долази из Словеније, где ће причати о изградњи гасовода “Јужни ток”,
а у Љубљани су већ окачене руске и словеначке заставе на главним улицама. Амбасадор
Русије у Београду Александар Конузин рекао је јуче да ће предстојећи разговори бити
прилика да се “процени садашње стање односа између две земље и да се размотре
перспективе даље сарадње”, посебно у економији и енергетици.

  

- Једна од тема ће бити Косово и, с тим у вези, очекујем да Путин понови подршку Русије
ставовима српских званичника по овом питању. Значајна пажња биће посвећена
реализацији пројекта „Јужни ток“, трговинско-економским односима у целини и
инвестицијама - рекао је Конузин, и од тема додао и реализацију међудржавног
споразума потписаног 2008. године у Москви, којим су обухваћени пројекти као што су
модернизација НИС, изградња подземног складишта гаса Банатски двор и други.

  

- Нисам чуо да Путин има неке посебне захтеве. Све је у оквиру стандардних захтева, а
он сам је увек усредсређен на радни део посете, односно на то да од ње имају користи и
Русија и земља у коју долази. Не занимају га посете само ради показивања заставе -
рекао је Конузин.

  

Када је уговарана посета Путина Београду, започет је рад и на споразуму о стратешком
партнерству две државе, али ће овај документ бити потписан у јуну кад Борис Тадић
отпутује у државну посету Москви.

  

Путин ће се улицама Београда возити у блиндираним колима. Како “Блиц” незванично
сазнаје, оклопно возило којим се према протоколу возе руски председник и премијер већ
седам дана је у Београду. Према ранијим наводима руских медија, специјално возило
“зил - 41052” надмашује “звер” америчког председника Барака Обаме. Реч је о оклопним
колима са непробојним стаклима и високим степеном заштите, ручно израђеним за руски
државни врх, које може да се креће брзином до 195 километара на час. Аутомобил има
седам седишта, тежак је око 5.500 килограма, а може да издржи и мањи нуклеарни
удар. Према неким информацијама, дебљина крова аутомобила од титана је 12
центиметара и он би могао да издржи тежину тенка типа Т-72. Стакла на прозорима
могу да издрже хице из минобацача, а точкови се аутоматски претварају у гусенице када
возило наидје на нераван терен. Возило је опремљено свим оним што би могло да
затреба председнику или премијеру, укључујући сто са шест телефона.
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Медведев и Путин обично путују авионом типа „иљушин ИИ-96-300 ПУ” компаније
“Русија”. Овај авион је дугачак 55 метара, тежак 230 тона, а има домет до 12.000
километара. Сматра се најскупљим руским авионом, а његова вредност се процењује на
300 милиона долара.

  

Иако се незванично најављивало да ће Владимир Путин посетити Храм Светог Саве и
ићи на утакмицу, држати предавање на Правном факултету и слично, руски премијер ће
имати само званичне састанке који се завршавају ручком код председника Србије. Ипак,
у руској делегацији биће највиши представници „Газпрома“ и они ће доћи на „Маракану“
и присуствовати утакмици младих тимова Звезде и Зенита, из Санкт Петербурга, који је
у власништву „Газпрома“. Иначе, за Зенит навија и сам Путин

  (Блиц)  
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