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Војници НАТО убудуће би требало да имају слободан транзит кроз Србију, да користе
српску војну инфраструктуру и буду „заштићени“ посебним статусом док бораве на
територији Србије, пишу „Вечерње новости“.

  

  

Ово је само једна од ставки које се Србија обавезала Индивидуалним партнерским
акционим планом /ИПАП/, чије су ступање на снагу прије два дана у Бриселу озваничили
министар спољних послова Ивица Дачић и министар одбране Братислав Гашић.

  

План ИПАП подразумијева и потписивање такозваног СОФА споразума, који Србија већ
има са САД и са чланицама НАТО, којим се регулише прелазак границе и ниво имунитета
за припаднике НАТО док пролазе кроз Србију или бораве у њој, као и приступ војним
објектима.

  

Србија се обавезала и да Регионални центар за обуку „Југ“ код Бујановца буде отворен
за све земље чланице Партнерства за мир и НАТО, да постепено усклађује своје
прописе у области одбране са ЕУ, уништава вишкове наоружања.

  

Посебно је занимљива обавезна ставка о сарадњи са НАТО на пољу јавне дипломатије,
али то, како тврде саговорници листа, не значи да Србија треба „слијепо“ да слиједи
НАТО војну доктрину, акције и спољну и безбједносну политику, већ да сарађује на
подизању свијести о НАТО стандардима, активностима у оквиру Партнерства за мир и
промоцији регионалне стабилности.
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Министар одбране Братислав Гашић рекао је да ИПАП представља највиши степен
сарадње са партнерском државом која није опредијељена за чланство у НАТО.

  

Директор Центра за спољну политику Александра Јоксимовић рекла је да тачке из
ИПАП-а не угрожавају српске војне и одбрамбене позиције, нити доводе у питање
сарадњу са другим државама, укључујући Русију.

  

„Не видим зашто би ово изазвало икакве посебне реакције Москве. Уосталом, за
септембар је заказана заједничка српско-руска војна вежба“, додала је Јоксимовићева.

  

Војни аналитичар Александар Радић каже да обавезе из ИПАП-а нису спорне, па чак ни
она обавеза да се НАТО војницима обезбиједе слободно кретање и специјални статус.

  

Већина медија у Србији сакрила је јуче вест да су Гашић и Дачић потписали овај
споразум приликом посете Бриселу, као и садржину самог споразума.

  

(Срна-НСПМ)
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