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БЕОГРАД - Један од наших задатака је да откријемо јавности ко је опљачкао српску
енергетику и како су поједини тајкуни зарадили своје прве милионе, изјавила је
министарка енергетике у техничкој влади Зорана Михајловић.

  

  

"Ми смо упозоравали да је ЕПС-у у периоду до 2012. нанета штета неодговорним
пословањем и корупцијом којом се новац из јавног предузећа преливао у приватне
џепове. Указивали смо на лоше планиране ремонте и нереалне планове увоза у зимским
месецима и због неких случајева смо се већ обратили тужилаштву", рекла је Михајловић
за данашње "Наше новине".

  

Према њеним речима, тим за борбу против криминала и корупције Министарства
енергетике за годину и по дана предао је тужилаштву више од 30 завршених предмета.

  

"Јавност Србије мора да зна ко је опљачкао српску енергетику и како су поједини тајкуни
зарадили своје прве милионе, јер су то исти људи који данас држе предавање како
треба да изгледа енергетски сектор или како су им фирме успешне", рекла је она.

  

"Не може се више у четири ока уговарати издавање енергетске дозволе, већ постоје
процедуре, инвеститори који желе да улажу у обновљиве изворе енергије надмећу се на
јавним позивима, а комисије које одлучују састављене су од представника разнородних
ресора, укључујући и полицију", навела је Михајловић.

 1 / 2



Зорана Михајловић: "Србијагас" је највећа кочница "Јужном току"
петак, 18 април 2014 17:14

  

Према њеним речима, привредног раста нема без инвестиција у енергетском сектору -
изградње нових електрана, улагања у обновљиве изворе енергетике, изградње
гасовода и продуктовода.

  

"Србијагас" највећа кочница "Јужном току"

  

Михајловић каже да је гасовод "Јужни ток" велики међународни пројекат у коме је
држава Србија много више урадила него неке друге земље.

  

"Ипак, највећу кочницу представља понашање 'Србијагаса', који државној комисији за
праћење реализације пројекта није доставио све тражене информације, а предузели су
и неке кораке који са комисијом нису били договорени. Али то питање ће бити решено,
јер 'Србијагас' није приватна фирма, већ јавно предузеће, чији је власник држава", рекла
је Михајловић.

  

(Танјуг)
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