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Више од месец дана трајало је натезање око гасног споразума јер је министарка
енергетике Зорана Михајловић једнострано мењала документ у жељи да из њега
истисне „Југоросгас“, сазнаје „Блиц“ из извора блиских Влади Србије и кабинету
председника државе.

Свађа око споразума и у самој Влади и између министарке и председника отишла је
дотле да је Томислав Николић недавно запретио Влади да се „не игра с великим и
озбиљним стварима“. Србија и Русија јуче су коначно потписале споразум о испоруци
руског гаса, који је требало да буде финализован приликом посете Николића Сочију и
његовог састанка с Владимиром Путином и који је најављиван као подухват државе још у
септембру. Међутим, до тога тада није дошло јер су министри дипломатије и рударства
Иван Мркић и Милан Бачевић са собом у Русију донели документ који је једнострано
измењен у кабинету министарке енергетике, а да Николић за то није знао.

Руска страна је одбила и да преговара о томе, а како су „Блицу“ рекли извори блиски
кабинету Томислава Николића, и сам руски председник је одбио да о томе разговара с
Николићем. Догађај је у Москви оцењен као „скандал“, кажу извори „Блица“, а Николић
је из свега изашао као жртва министарке. Споразум ће допринети енергетској
стабилности и омогућити сигурност испоруке гаса у наредних 10 година.

Потписан је споразум у облику који је испреговарала још претходна српска влада, без
измена које је предлагала Зорана Михајловић, и који предвиђа испоруке руског гаса од
пет милијарди кубика годишње. Јуче су га потписали министри енергетике Србије и
Русије Зорана Михајловић и Александар Новак, у присуству премијера Србије Ивице
Дачића. Испорука треба да буде реализована уз услов да Србија исплати дуг од 30
милиона долара за гас од новембра 2000. до јануара 2001.

„Блиц“ је дошао до оба документа, предлога Зоране Михајловић и усвојеног споразума, и
из њих се види да је Михајловићева желела да измени количину гаса који би се
испоручивао, цену, али и да из посла избаци „Југоросгас“ као посредника у продаји. У
1/2

Блиц: Николић љут на министарку енергетике
недеља, 14 октобар 2012 11:38

кабинету министарке енергетике „Блицу“ је потврђено да су они аутори нацрта
споразума којим се брише члан 3.

У члану 3 пише да: „Акционарско друштво ‘Југоросгас‘, основано на основу споразума
између Савезне владе СРЈ и Владе Руске Федерације о сарадњи на изградњи гасовода
на територији СРЈ од 11. априла 1996, наставља с радом усмереним ка изградњи
гасовода на територији Србије, њиховој експлоатацији и продаји природног гаса
потрошачима у РС“.

Сам Николић је о томе проговорио и јавно у Дневнику РТС.

- За оно што сазнам, замолим Владу да се не игра с тако озбиљним стварима, али још
постоји несналажење. Мора неко да се издвоји и каже да нема више игре. Посебно
министрима - рекао је Николић.

Упућени у свађе министара, јер с Михајловићевом се не слаже ни Бачевић ни Петар
Шкундрић, кажу да је министарка, без удубљивања у материју, мислила да ће без
посредника гас бити јефтинији. Међутим, ствар није тако једноставна јер „Југоросгас“
купује по јефтинијим ценама, што може да потре провизију.

У министарствима засад ћуте

„Блиц“ је у међувремену покушао да добије потврду и детаље „скандала“ који је избио у
Сочију од министара Мркића и Бачевића. Министар Мркић није ни демантовао ни
потврдио сазнања „Блица“, а из кабинета министра Бачевића добили смо обећање да ће
нам одговорити следеће недеље.

(Блиц)
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