
Дмитриј Рогозин: У Србији желимо да изградимо "међународни сервисни центар" за војне и цивилне хеликоптере; Србија мора да буде опрезна када је реч о хармонизацији своје спољне политике са ЕУ
уторак, 12 јануар 2016 20:56

Русија би хтела да у Србији постоји међународни или барем регионални сервисни центар
за поправку хеликоптера руске, совјетске производње, било војних или цивилних,
изјавио је данас потпредседник Владе Руске Федерације задужен за наоружање
Дмитриј Рогозин.

  

  

- Наша понуда да се направи сервисни центар за хеликоптере не тиче се само војних
питања. Потребни су разни хеликоптери, укључујући и цивилне. Ми бисмо хтели да у
Србији постоји међународни или барем регионални сервисни центар за поправку
хеликоптера руске, совјетске производње. Без обзира каквих, војних, цивилних - рекао је
Рогозин у интервјуу Спутњику.

  

Русији се, навео је он, такодје обраћају земље НАТО да да дозволу за ремонт
хеликоптера које они имају у саставу свог наоружања.

 1 / 4



Дмитриј Рогозин: У Србији желимо да изградимо "међународни сервисни центар" за војне и цивилне хеликоптере; Србија мора да буде опрезна када је реч о хармонизацији своје спољне политике са ЕУ
уторак, 12 јануар 2016 20:56

  

- Чак и Американци имају наше хеликоптере. Недавно смо продали САД двадесетак
хеликоптера које ће они потом испоручити Авганистану, јер авганистански пилоти кажу
да не постоји ништа боље од руске хеликоптерске технике, имајући у виду њихове
сложене климатске и борбене услове - рекао је Рогозин који борави у посети Београду и
додао:

  

- Зато ми желимо да у Србији буде сервисни центар који не би имао само војну намену
него општу, цивилну.

  

На питање да ли је могуће да се руска војна база формира у Србији, потпредседник
Владе Руске Федерације је одговории:

  

- То уопште није питање за нас, то је питање за Србе - како ви сматрате да је неопходно
да осигурате, обезбедите вашу безбедност.

  

Потпредседник руске владе изјавио је да Русија ни са каквим оптимизмом не гледа на
покушај милитаризације региона Балкана.

  

Коментаришући то што се Хрватска наоружава балистичким ракетама, Рогозин је на
конференцији за новинаре са шефом српске дипломатије Ивицом Дачићем у Београду
рекао:

  

- Ми се залажемо да оно што се догодило деведесетих година на овим просторима
никада не понови, али није нам свеједно када је реч о безбедности пријатеља Србије.

  

Он је додао да ће руско руководство детаљно известити о свему што је чуо о тој теми у
Београду.
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На питање којем би наоружањем Русија могла да снабде Србију и да ли то укључује и
Систем С-300, Рогозин је одговорио да је Србија предочила списак онога што јој је
потребно, да не постоје ограничења према Србији и да ће њена молба бити пажљиво
размотрена.

  

Он је прецизирао да ћета молба бити размотрена у оквиру комисије за војно-техничку
сарадњу, која ће бити формирана крајем фебруара, а почети са радом у марту или
априлу и да ће на њу, у складу са могућностима, бити одговорено.

  

Дмитриј Рогозин: Бриселска бирократија је гора од совјетске, саветујем Србији да
буде опрезна у усклађивању своје политике са ЕУ

  

Потпредседник руске владе Дмитриј Рогозин рекао је данас да Србија мора да буде
опрезна када је реч о хармонизацији своје спољне политике са ЕУ, јер би у супротном
могла да буде суочена са ситуацијом "Келн 2".
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  Рогозин је на овај начин одговорио на питање новинара како гледа на то што је Србијанедавно отворила прва преговарачка поглавља са ЕУ и што се од Србије тражи даусклади своју спољну политику са Унијом, што укључује и захтеве за увођење санкцијаРусији.  Алудирајући на нападе миграната на жене у Келну током новогодишње ноћи, што јеизазвало шок и бурне реакције у Немачкој, Рогозин је рекао: "Дошљаци ће се осећатикао газде, а жене ће се плашити да изађу на улицу".  Он је рекао да се не слаже са тим да је ЕУ идеална творевина.  "Ништа горе нема од бриселске бирократије. Она је гора и од совјетске. А правилањиховог живота су таква да уништавају национални идентитет", рекао је Рогозин, који јечетири године био представник Русије при НАТО и живео у Бриселу.  Он је казао да не жели да се "супротставља векторима снага у Србији", већ да износисвоју тачку гледишта.  (Блиц)   

 4 / 4


