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БЕОГРАД - Лидер Српске напредне странке Томислав Николић ангажовао је прошле
године бившег америчког амбасадора у Београду Вилијема Монтгомерија да му помогне
да поправи имиџ о странци у САД и ЕУ, али и да освоји власт у Србији. Саветнички
хонорар је 7.500 евра месечно, плус трошкови.

  

Уговор су Николић и Монтгомери потписали 18. септембра 2010. године и он је доступан
на сајту америчког министарства правде ( www.фара.гов ).

  

У формулару који је Монтгомери попунио јер је као амерички лобиста обавезан да
пријави сваки уговор са странцима, као главни циљ посла наводи се да СНС „као домаћа
партија, жели да кроз демократски процес победи на предстојећим националним и
локалним изборима”. Као метод рада описује се да ће Монтгомери „кроз редовне
недељне сусрете са председником странке и његовим саветницима, као и кроз
периодичне писане аналитичке извештаје радити на побољшању имиџа СНС и помоћи да
се трансформише у прихватљиву европску демократску партију десног центра”. Такође,
Монтгомери ће СНС саветовати о томе шта су „црвене линије” чије би прелажење у САД
и земљама ЕУ било схваћено врло негативно.

  

„Обезбеђиваћу писане извештаје и препоруке СНС-у о текућим политичким питањима и
како на њих гледају САД и ЕУ. Саветоваћу странку како да боље америчкој влади и
земљама ЕУ представи своју политику и позицију“, наводе се у уговору обавезе бившег
амбасадора.

  

На молбу „Блица“ да открије како је дошло до сарадње, да ли ће бити настављена и да
ли је Николић „захтеван клијент“, Монтгомери је објаснио да „не би било професионално
да коментарише однос са било којим клијентом“ и упутио нас на напредњаке.

  

- Уговор је потписан, али није реализован јер нисмо имали новца, пошто нисмо на буџету.
Планирамо кад дођемо на власт да потпишемо уговоре са многим агенцијама и у
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Америци, и у Русији и у Кини. Свака нормална странка жели да се што боље представи -
рекао је за „Блиц“ Александар Вучић, заменик председника СНС.

  

Да ли Вучић због својих гласача крије детаље сарадње са бившим америчким
амабасадором и колики су заиста били трошкови, знаће се са сигурношћу за шест месеци
када на истом званичном америчком сајту министарства правде буде објављен извештај
о састанцима, контактима и сличном. Јер, бивши амбасадор САД се уговором обавезује
да се и лично ангажује у организовању састанака Томислава Николића и његових
саветника са кључним и утицајним људима у Конгресу и невладиним организацијама или
да би сазнао како они гледају на СНС и „шта је потребно урадити да би се задобило
поверење креатора америчке спољне политике”. Уговор је закључен на шест месеци и
уколико да једна од страна писмено не раскине биће продужен.

  

Занимљиво је да је овај Николићев аранжман са Монтгомеријем назвао „траћењем
новца” управо један од утицајних вашингтонских аналитичара и људи који утичу на
креирање политике САД према Балкану. Данијел Сервер, из Института за мир, поставио
је пре два дана блог на www.пеацефаре.нет у коме Николићу саветује да закаже
састанке у Вашингтону без посредника, али га и упозорава да је одабрао погрешног
агента јер „везивање за Монтгомеријево залагање за поделу БиХ и Косова није начин да
се превлада Николићево удруживање са тврдим, антиевропским националистима из
Српске радикалне странке”.

  

- Шта Монтгомери ради за Николићев новац? Он ће звати своје старе пријатеље у
власти, Савету за националну безбедност и Конгресу да би заказао састанке. То је
нешто што би лидер српске парламентарне странке требало да уради преко секретара
или преко српске амбасаде. Ако то не буде ишло, помоћи ћу му ја, бесплатно. Просто је
нечувено да се некоме плаћа заказивање састанака у Вашингтону - поручује Сервер
Томиславу Николићу, и додаје да „нема ништа против да Николић плаћа Монтгомерију да
му пише тезе, али у њима би требало да каже нешто другачије од онога што је до сада
причао у јавности”.

  

Уговорене услуге

  

Савети у вези са америчком спољном политиком
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Мишљење о политичкој ситуацији из међународне перспективе

  

Савети о најбољим методама да се СНС представи као демократска европска странка у
потпуности способна да буде лидер у Србији и региону

  

Помоћ у организацији пута у САД на „председничку забаву”, на најефикаснији начин

  

Помоћ да се СНС у најбољем светлу представи лидерима у САД и ЕУ

  

Влада РС лобистима за три година платила скоро 13 милиона долара

  

Влада Републике Српске је редован клијент америчких лобиста. РС је у току 2010.
године чувеној лобистичкој агенцији „Квин, Гилеспи и сарадници“ платила 1.272.000
долара, а укупно је на лобирање у САД потрошила прошле године 4.844.910 долара.
Између 2007. и краја 2010. године, РС је платила 12.956.006 долара за лобирање у САД.

  

(Блиц)
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