
Јелена Милић: Нова Влада Србије спремна за боље односе са САД, проблем је руска канцеларија у Министарству одбране
субота, 31 октобар 2020 09:40

Нова Влада Србије неће показати неки драматични отклон према Русији и окретање
САД-у, али ће бити барем одређеног баланса у реторици и у спремности за побољшање
односа са Америком, каже Јелена Милић из Центра за евроатлантске студије.

  

  

На питање да ли је нова Влада Србије слика нове спољнополитичке оријентације Србије
и да ли се Београд удаљио од Моске, а приближио Вашингтону, Милић каже да
спремност за интензивне дипломатске односе са САД-ом дефинитвно постоји.

  

Међутим, Милић види велики проблем у најави отварања канцеларије МИнистарства
одбране Русије у Београду.
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"То излази из дипломатске праксе војне дипломатије. Уобичајена војна дипломатска
пракса је апсолутно другачија, ако имате потребу за појачаном сарадњом с неком
земљом, онда се око аташеа војног у амбасади направи сарадња, али нипошто у
министарству земље у којој се гостује. То је врло неуобичајено", казала је Милић у Дану
уживо.

  

У предлогу уговора, каже, стоји "опасан елемент".

  

"У ономе што је руски министар дао као предлог Министарству одбране постоји опасан
елемент, а то је да се руској страни даје апсолутно право уласка у све објекте Војске
Србије, једини услов је да се то најави на време. То не само да угрожава прокламовану
позицију Србије као војно неутралне земље, већ сувереност у том смислу", каже Милић.

  

Напомиње да се у експозеу премијерке Брнабић "високо на агенди нашла чудна фраза",
где се, како је рекла, помиње очување самосталности Србије у процесу одлучивања.

  

"Очигледно је било зашто се то ради, једна ствар је да се направи за своју бирачко тело
лажна симетрија с чињеницом да у Министарство одбране функционише НАТО
канцеларија", каже и додаје да постоји разлика, јер НАТО није држава, него савез.

  

Други разлог је, наводи, тај да Србија није поклекла руским притиусцима и није дала
доипломатски статус руском центру у Нишу.

  

"Па су сад онда кренули да пробају поново. То је вишедеценијска политика Русије,
пробаш на више страна", оценила је Милић.

  

  

Милић каже и да, ако је Србија посвећена јачању партнерства са Америком, та сарадња
мора да иде постепено.
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"Ротација министара одбране и полиције је веома важна. Вулин као министар одбране је
држао један ниво реторике, посебно у односу на окружење, које када долази из
министарства одбране има посебну тежину... Тако да је за регион и за смањивање
тензија вероватно боље зашто је Небојша Стефановић сада да челу тог министарства",
нагласила је Милић.
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