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У односима Москве и Београда настао је скандал без преседана у постсовјетској
историји, који је посетом Београду решавао секретар руског Савета за националну
безбедност Николај Патрушев, пише данашњи московски дневник "Комерсант".

Дневник наводи да је лист "Данас" објавио да је неколико грађана Русије депортовано
из Србије због учешћа у припреми терористичких акција у Подгорици и да ту
информацију нико није званично демантовао.

Та вест се подударила са неочекиваним доласком Патрушева у Београд, чији је циљ, по
оценама локалних експерата, био разматрање "црногорског случаја" и "покушај да се не
дозволи скандал у српско-руским односима", пише дневник.

Комерсант наводи да је Патрушев примљен на највишем нивоу, да су сви разговори
протекли у строго затвореном режиму, а да је на почетку посете званично саопштено да
је српским званичницима предложио потписивање меморандума о разумевању у области
безбедности.

Лист наводи да су међутим, многи локални политичари и експерти посумњали да је
разговор о меморандуму био главни циљ доласка Патрушева, с обзиром да се
меморандум разматрао и раније и да нема обавезујући карактер.
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Лист напомиње да је Патрушев стигао у Београд дан након што је премијер Србије
Александар Вучић саопштио план насилног заузимања државних институција Црне
Горе, уз помоћ страног фактора и потврдио претходну информацију специјалног
тужиоца Црне Горе Миливоја Катнића.

"Комерсант" додаје да је након састанка са Вучићем издато само кратко саопштење,
"чија је главна фраза" да је констатовано да службе безбедности Русије и Србије
успешно сарађују.

Лист пише, позивајући се на неименоване изворе у Београду, да је главни задатак
Патрушева био да "реши насталу ситуацију и да не дозволи скандал у руско-српским
односима", а судећи по саопштењу, закључује дневник, "емисару из Москве изгледа да је
успело".

"Комерсант" наводи да Београд такође није заинтересован за скандал, а да са друге
стране, не жели да буде осумњичен да има везе са криминалним акцијама у суседној
земљи.

(Бета)
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