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Министар енергетике Александар Антић потврдио је данас да су Србији последњих
седам дана смањене испоруке гаса за 28 одсто, али је нагласио да је енергетски систем
Србије стабилан и да имамо довољно гаса.

  

  

Последњих седам дана уместо 4,5 милиона кубика гаса дневно из Русије смо добијали
3,2 милиона кубика тог енергента, а када се томе додају количине од 1,2 милиона кубика
из домаћих извора у зависности од дневних потреба из складишта гаса Банатски двор
додавали смо мање од два милиона кубика тог енергента, рекао је Антић.

  

Он је новинарима изјавио да је разлог за смањење испоруке гаса Србији то што је
Гаспром Експорт смањио испоруке гаса и свим осталим земљама на украјинској траси
транзита гаса, као што су Пољска, Словачка, Мађарска и Босна и Херцеговина, али и
због дугова које Србија има за испоручени гас, а износе 224 милиона долара.

  

"Влада Србије ће пронаћи заједнички језик са руским партнерима"

  

"Ни у једном сценарију Србија нема разлога за бригу и нећемо имати било каквих
проблема у снабдевању гасом, јер имамо сигуран дугорочни уговор са Гаспромом,
домаће количине гаса и додатне ускладиштене количине у Банатском двору", казао је
Антић.
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Министар је напоменуо да у Банатском двору имамо нашег гаса у вредности од 100
милиона динара, што нам даје додатну сигурност.

  

Он је најавио и да ће током следеће недеље разговарати са руским партнерима о
регулисању тих дугова, а да ће већ сутра написати писмо руском министру енергетике
Александру Новаку, у којем ће га замолити да се нормализују испоруке гаса Србији и пре
него што се постигне споразум о регулисању дугова за гас.

  

"Влада Србије ће пронаћи заједнички језик са руским партнерима и наредних седам
дана дефинисати динамику отплате дугова", казао је Антић.

  

100 милиона долара Гаспрому до краја године

  

Он је најавио да ће до краја године Србијагас исплатити прву траншу од 100 милиона
долара дуга Гаспром Експорту, и то из кредита који ће Србијагас подићи, а за шта ће
влада у оквиру ребаланса буџета за ову годину дати неопходну гаранцију.

  

О остатку плаћања дуга преговараће са руским партнерима, па се очекује да ће тај
договор ускоро бити постигнут, додао је Антић.

  

Антић је указао да су ову владу сачекала "озбиљна" дуговања за гас, али поновио да ће
успети да се договоре са руском страном.

  

Министар је оценио да је Србијагас у незахвалној ситуацији и да се том предузећу дугује
од 500 милиона до милијарду евра, а највише дугују предузећа у реструктурирању,
топлане и Петрохемија која Србијагасу дугује 200 милиона евра.

  

С друге стране, Србијагас је у обавези да редовно плаћа и испуњава обавезе према
страним партнерима за испоручени гас, указао је Антић.
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Он је нагласио и да ниједно индустријско постројење у Србији не ради смањеним
капацитетом због рестрикција у испорукама руског гаса, као и да Петрохемија треба да
почне више да ради од новембра и да ће имати довољне количине гаса.

  

(Танјуг)
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