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Руси нуде кредит, али и плаћање контраиспорукама наше робе, од пољопривредних
производа до производа наше војне индустрије.

  

  

Потпредседник Владе Руске Федерације Дмитриј Рогозин изјавио је пре неколико дана
у Београду „да се нада да ће после реализације наших договора Србија постати јача
држава, и то толико јача да ће свако прво морати да размисли пре него што употреби
оружје против ње“.

  

Дмитриј Рогозин је пре садашње функције био амбасадор Русије при НАТО-у у Бриселу.
Са Рогозином је у Београду боравила врло јака екипа руске војне индустрије, међу
којима су били и директори фабрика „Миг-Сухој“ и компаније „Рособоронекспорт“. Изјава
потпредседника руске владе да је Русија спремна да помогне како би Србија била војно
много моћнија држава и да у томе Србија има пуну подршку председника Русије
Владимира Путина „пребацује лоптицу“ на домаћи  терен.

  

Шта би то од савременог наоружања Србија сада могла да добије, или да купи од Русије.
У оквиру ранијих разговора и преговора са руском страном Београд је дефинисао своје
потребе: 12 авиона „миг-29М2”, опција је осам апарата „миг-29М2” једноседа варијанта и
четири „миг-29М2” двоседа варијанта, или 10 авиона „миг-29М2” једносед и два таква
авиона двоседа. Како Руси нуде исту цену за једноседе и двоседе, обе верзије апарата
носе исто наоружање и исту опрему, у циљу што брже обуке наших пилота опција са
осам једноседа „миг-29М2” и четири двоседа вероватно је коначно решење. Уз већ
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постојећа четири авиона „миг-29” Србија би опет имала једну потпуну ескадрилу
најмодернијих авиона. Не за рат, већ за чување свог ваздушног простора.

  

У пакету са авионима „миг-29М2” требало би да стигну и ракетни системи „панцир“, 12
таквих система, као и „бук“. То би свакако битно ојачало трупну противваздушну
одбрану, али и одбрану делова наше територије. Но, оно најзначајније што нам Москва
сада нуди јесте стратешки ПВО систем С-300 са ракетама из система С-400. Наиме, ПВО
систем С-300 може да лансира и пројектиле С-400. Руси су спремни да нам испоруче и
најновије радаре који су потпуно отпорни на дејства најновијих антирадарских ракета
западне производње. Тиме би, уз постојеће радаре и ПВО системе, наша ПВО била
комплетирана.

  

Сада долазимо до питања како све то и платити у овој економској ситуацији у којој је
Србија данас? Руси нуде врло повољне цене и начине плаћања. Руски „миг-29М2” је три
пута јефтинији од „тајфуна“ и „рафала“, и два и по пута јефтинији од „грипена“. Руси
нуде кредит, али и плаћање контраиспорукама наше робе, од пољопривредних
производа до производа наше војне индустрије. Руси су показали и интерес за наш
школски авион „ласта“, њихова авијација има велике потребе за том категоријом авиона,
јер то су им раније продавали у оквиру Варшавског пакта Пољаци и Чеси. Постоји и
одређени руски интерес за наше оклопно возило „лазар“.

  

Свака је одбрана на неки начин скупа, нема у свету јефтине а добре одбране. Држава
која не издваја паре за своју војску плаћаће једног дана неку туђу војску. Само је питање
времена.

  

Сада је на Београду да искористи понуду Москве. Да не би касније било „правдања“
како смо сами и како нам нико не нуди помоћ и савезништво. За почетак председник
Томислав Николић изјавио је, према Танугу, да ће Србија у оквиру своје политике војне
неутралности ускоро упутити нашу парламентарну делегацију у Парламентарну
скупштину Организације договора о колективној безбедности, ОДКБ, пошто Србија већ
има своје представнике у Парламентарној скупштини НАТО-а. То је добар потез
Београда. Иначе, ОДКБ гарантује свим државама чланицама потпуни територијални
интегритет и војну заштиту.

  

(Политика)
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