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Потпредседница Владе Зорана Михајловић најављује за “Блиц” да ће Србија морати да
одложи почетак градње гасовода.

  

  

Михајловић је ово рекла после јучерашњег саопштења бугарског премијера Пламена
Орешарског, који је саопштио да је Бугарска суспендовала радове на пројекту “Јужни
ток”.

  

- Бугарска је чвориште, па самим тим, док се не окончају разговори Бугарске са
Бриселом и Европске уније са Русијом, и ми стојимо. Или, док Русија не промени руту.
Али, свакако резултат и једног и другог сценарија значи одлагање радова у нашој земљи
- закључује Михајловић.

  

Одлука Бугарске је, заправо, реакција на захтев Европске комисије која је оптужила
Бугарску за нарушавање европских правила приликом расписивања тендера за
изградњу „Јужног тока“ и давања привилегија руским и бугарским фирмама. Поред тога,
Брисел тражи да се билатерлани споразуми за градњу “Јужног тока” ускладе са
нормама Трећег енергетског пакета.

  

  

- Будућност пројекта зависи, пре свега, од договора Европске комисије са земљама
чланицама ЕУ и Русијом. “Јужни ток” је за нас важан и као развојни и као енергетски
пројекат, али је јасно да је Србија само једна од држава кроз коју гасовод треба да
прође, а да смо, притом, једина држава у овом пројекту, осим Русије, која није чланица
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ЕУ - објашњава министар рударства и енергетике Александар Антић.

  

Да ли ће бити донета и формална одлука о прекиду радова на “Јужном току” у Србији,
остаје да се види, а “наставићемо да пратимо ситуацију”, каже Антић.

  

У “Србијагасу”, који је задужен за реализацију пројекта у Србији, у току су преговори о
зајму “Гаспрома”. За крај јуна планирано је и потписивање уговора са извођачима.
Активности на реализацији овог пројекта неће стати, осим ако Влада другачије не
одлучи, рекли су “Блицу” у “Србијагасу”.

  

(Блиц)
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