
Млађан Динкић: Без одлуке Скупштине Србије нема продаје НИС-а
среда, 10 децембар 2008 16:49

Министар економије и регионалног развоја Млађан Динкић изјавио је да ће на седници
владе тражити објашњење да ли ће се до краја године потписати само уговор за НИС, а
не за цео пакет енергетског аранжмана са Русијом.

Динкић је на седници скупштинског Одбора за приватизацију рекао да ће, у случају да
се влада определи да закључи уговор о продаји НИС-а бити потребно да Скупштина
Србије за то да овлашћење.

„Без одлуке Скупштине Србије није могуће закључити уговор о продаји НИС-а”, нагласио
је Динкић.

Он је рекао да „апсолутно није тачна изјава министра енергетике Петра Шкундрића да је
српски преговарачки тим морао да изађе из правног оквира споразума”.

Динкић је казао да тек сада постоје предлози да се „изађе из тог оквира” и да ће управо
из тог разлога сутра на седници владе тражити њен став како да се преговарачки тим
понаша у наредном периоду.

Он је рекао да су српски преговарачи последњи пут имали састанак с руском
присуствовало 13 наших представника, а да је руску страну представљао само саветник
председника Управног одбора „Гаспрома” Дмитриј Малишев.

Динкић је оценио да то „нису ни били прави преговори, већ разговори”.

Министар економије додао је да је 31. октобра достављен наш предлог уговора, али да
Руси о томе нису хтели да разговарају.

Динкић је указао на „неповољностии понуде руске стране”, као што је понуда да се у
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НИС инвестира тако што ће НИС да се задужује и узима комерцијалне кредите, да имају
ексклузивитет у преради нафтних деривата после преузимања НИС и да нису пружене
одговарајуће гаранције за евентуалну еколошку штету од пословања НИС-а.

Министар Динкић је поновио свој ства да је потребно потписати само један уговор, који
би обухватио и продају НИС-а, али и изградњу подземног складишта гаса Банатски Двор
и изградњу гасовода Јужни ток.

(Танјуг)
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