
Енергетски споразум Србије и Русије до краја године
петак, 05 децембар 2008 20:34

Делегације Русије и Србије договориле потписивање целокупног енергетског
аранжмана до краја године, укључујући уговор о куповини и инвестирању НИС-а,
изградњу магистралног гасовода кроз Србију и изградњу подземног складишта гаса у
Банатском Двору. Тадић: Изузетан напредак.

Председник Управног одбора "Гаспрома" Алексеј Милер рекао је да је после разговора
са председником Србије Борисом Тадићем договорено потписивање целокупног
енергетског аранжмана до краја године.

Милер је децидно потврдио, позивајући се на међудржавни уговор, да ће магистрални
гасовод као део Јужног тока кроз Србију бити капацитета од најмање 10 милијарди
кубика годишње, са могућношћу да се касније капацитет и повећа.

Гасовод ће, како је навео први човек руског енергетског гигатнта, бити изграђен
најкасније до 31. децембра 2015. године, уз могућност да буде и раније, што ће зависити
од израде студије изводљивости.

Председник Управног одбора "Гаспрома" је, такође, навео да договор постигнут са
званичницима власти у Београду подразумева и Уговор о куповини и инвестирању
НИС-а, изградњу магистралног гасовода кроз Србију и изградњу подземног складишта
гаса у Банатском Двору.

Милер је прецизирао да је аранжман за изградњу гасовода и подземног складишта гаса
потпуно усаглашен, а да је остало да се договоре одређени технички детаљи око НИС-а.

"Југоросгас" остаје посредник

Генерални директор "Србијагаса" Душан Бајатовић рекао је да ће "Југоросгас" остати
посредник за куповину гаса од Русије док се не потпишу други уговори, али да ће
"Гаспром" вратити "Србијагасу" власнички удео у тој фирми ћерки "Гаспрома".
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"Србијагас" ће тако бити власник 49 одсто "Југоросгаса", а "Гаспром" власник 51 одсто
те компаније, рекао је Бајатовић.

Председник Управног одбора "Гаспрома" Алексеј Милер објаснио је да нема разлике у
цени гаса и да се цена гаса за испоруке Србији не би мењала уколико не би било
посредника.

Бајатовић је рекао да ће испорука гаса бити настављена и да је договорено да се
задрже све повољности које је Србија раније имала по том питању.

Изузетан напредак

Председник Србије Борис Тадић и опуномоћени представник председника Русије
Георгиј Полтавченко сагласили су се да је данашњи састанак руско-српског пословног
форума допринео јачању билатералне економске сарадње две земље.

Значај је и у томе што се он догађа на дан када је направљен "изузетан напредак" у
правцу усаглашавања и потписивања енергетског споразума између Србије и Русије,
рекао је Тадић.

После састанка који је окупио више десетина привредника из Русије и Србије и више
министара Владе Србије, Тадић је истакао спремност за међусобну сарадњу и
заједнички наступ на трећим тржиштима.

Полтавченко је рекао да "нема сумње" да ће разговори о гасном аранжману бити
успешно завршени, додавши да ће, по потписивању тог споразума, велике руске
компаније доћи на тржиште Србије.

У саставу руске делегације која је боравила у Београду били су привредници из сектора
енергетике, фармацеутске и грађевинске индустрије.
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