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Љу бин ка Ми лин чић, глав ни уред ник срп ског 
из да ња ли ста „Ру си ја да нас”, ка же за наш 
лист да, и по ред из ја ве ру ског пред сед ни ка 
Пу ти на, не ма го во ра о то ме да се Мо сква по
вла чи са Бал ка на:
– Од у ста ја ње Ру си је од „Ју жног то ка” ни у 
ком слу ча ју не тре ба схва ти ти као да Ру си ја 
на пу шта Бал кан и не ма ви ше ни ка квих ин
те ре са у Ср би ји. Уоста лом „Ју жни ток” ни је 
из гра ђен, а Ру си ја је и те ка ко при сут на, што 
смо у по след њој де це ни ји мно го пу та мо гли да ви ди
мо. Ов де ра ди мно штво ру ских ком па ни ја, ме ђу ко ји
ма је и ве ли ка нафт на ком па ни ја „Га спром”. Ов де је 
ве ли ка ба за Ми ни стар ства за ван ред не си ту а ци је, а 
са свим је си гур но да ће Ру си ја, за јед но с на ма, ре ша

ва ти про бле ме ко ји би мо гли на ста ти у 
снаб де ва њу га сом. Ср би ја је „ко ла те рал на 
ште та” у овом слу ча ју и Ру си ја ће, као со ли
дан парт нер, си гур но учи ни ти све да се та 
ште та на док на ди или бар ми ни ма ли зу је.
На кра ју кра је ва, ов де уско ро по чи ње да ра
ди и пр ви ру ски ме диј у на шем ре ги о ну, што 
упра во го во ри о то ме да је Ру си ја и те ка ко 
за ин те ре со ва на за Ср би ју. Искре но ре че но, 
ми слим и да при ча о „Ју жном то ку” још ни је 

за вр ше на. Иако је ру ски пред сед ник чо век ко ји не до
но си од лу ке бр зо и не про ми шље но, па их са мим тим 
рет ко и ме ња, чи ни ми се да је ов де оста вљен про стор 
да се на ста ви са ра дом. Пу тин је ре као да се га со вод 
не ће гра ди ти за то што Бу гар ска не до зво ља ва да про

ђе пре ко ње не те ри то ри је. „Би ло би бе сми сле но по че
ти про је кат у Цр ном мо ру, ула га ти сто ти не ми ли о на 
до ла ра, а за тим уда ри ти у бу гар ску оба лу и ту ста ти”, 
ка зао је он.
А шта ако се Бу гар ска још јед ном пре до ми сли? Шта 
ако су вла сни ци га со во да – Фран цу зи, Нем ци и Ита ли
ја ни, ко ји су чла но ви ЕУ и, на по слет ку, крај њи по тро
ша чи, ко ји ће, уко ли ко не бу де Ју жног то ка, има ти про
бле ма са снаб де ва њем га сом – из деј ству ју у Бри се лу 
да се од Ру си је не тра жи да ре тро ак тив но при ме њу је 
Тре ћи енер гет ски па кет? У том слу ча ју би, ве ру јем, Пу
тин имао раз ло га да про ме ни од лу ку. Из ме ђу оста лог 
и за то што је у цео про је кат уло же но ве о ма мно го и 
тру да и нов ца. Уоста лом, и ре чи „ако Евро пи не тре ба 
’Ју жни ток’, не ће га ни би ти” – им пли ци ра ју да ће га, 
ако је Евро пи по тре бан, би ти. Ни Евро па не спо ри да 
је он по тре бан, оста је са мо да се то пре то чи у од лу ку 
на ко ју по ли ти ка не мо же ни ка ко да ути че.

Могерини:ЕУиНатоће
анализиратиотказивање

Зе мље Европ ске 
уни је и НА ТО ана
ли зи ра ће ру ско 
от ка зи ва ње из
град ње га со во да 
„Ју жни ток”, ре
к л а  ј е  в и  с о  ка 
пред став ни ца за 
ино стра не по сло
ве и без бед ност 

ЕУ Фе де ри ка Мо ге ри ни. Она је, по до
ла ску у се ди ште НА ТО на са ста нак са 
ми ни стром ино стра них по сло ва али
јан се, ис та кла да „на ше зе мље мо ра ју 
да про а на ли зи ра ју ту од лу ку Ру си је”, 
пре нео је Тас. „Она (од лу ка) све до чи о 
нео п ход но сти по ве ћа ња енер гет ске 
без бед но сти ЕУ, ди вер зи фи ка ци је, не 
са мо на чи на тран спор та енер гет ских 
ре сур са, не го и из во ра за ЕУ”, ре кла је 
Мо ге ри ни је ва.  Танјуг

Додик:РСнаставља
припремузаизградњу

Од на шег до пи сни ка

Сарајево – Пред
сед ник РС Ми ло
рад До дик ве ру је 
да од лу ка о од у
ста ја њу Ру си је од 
из град ње га со во
да „Ју жни ток” ни
је трај на, јер је у 
тај пр о је кат уло
же но мно го нов
ца. „То ни је до бра вест и ни је фер ово 
што ра ди ЕУ. На рав но да раз у мем шта 
су стра те шки ин те ре си и све ово је део 
по ли тич ке бор бе За па да и Ру си је око 
Укра ји не”, ре као је До дик но ви на ри ма 
у Ба ња лу ци. Он је по но вио да је РС из
град њом „Ју жног то ка” тре ба ло да за
вр ши два ва жна пи та ња – снаб де ва ње 
га сом ста нов ни штва и при вре де и из
град њу две тер мо е лек тра не. „Са да је 
огро ман пр о блем, гу би мо ин ве сти ци је 
од две ми ли јар де евра, а РС на то ни је 
мо гла ути ца ти ни на ко ји на чин”, ка зао 
је До дик на по ми њу ћи да ће РС на ста
ви ти да се при пре ма за из град њу га со
во да „Ју жни ток”, јер ве ру је да ће до из
град ње до ћи. Д.С.

О
дустајање Русије од 
„Јужног тока” није за
бринуло само српски 
енергетски сектор већ 
и творце спољне поли

тике Београда, који морају да одлуче 

да је ли куцнуо час за геополитички 
заокрет. Једни сматрају да се треба са
свим окренути ЕУ, други кажу да се 
ништа неће променити у односима 
са Русијом.

Судећи по реакцији потпредсед

нице Владе Србије Зоране Михајло
вић, званични Београд и Москвa на
ставиће по старом. Упитана да ли се 
нешто мења у политичким односима 
Србије и Русије, Михајловићева за 
„Политику” каже: „Не уводимо сан

кције. Ми смо мост повезивања, а не 
камен спотицања Русије и ЕУ.” 

Да ли Београд губи положај „свинг 
државе” на западном Балкану? „Поли
тика” је пре пола године цитирала не
мачке и европске политичаре који су 

Да ли Београд остаје
Србија је до сада важила за државу која лако може да превагне и на руску  
и на европску страну. Да ли се то променило одустајањем од „Јужног тока”?

Билборд„Гаспрома”уБеограду

Љу бин ка Ми лин чић: При ча ни је за вр ше на

Са прве стране

Радови на „Јужном току” обустављени су у Бугарској због 
захтева Европске комисије да се на тај гасовод примене 
европска енергетска правила, која с друге стране нису 
примењена у случају „Северног тока”. За изградњу „Јуж
ног тока” требало је да се откупи више од 8.000 хектара 
за 24 милиона евра. По последњим информацијама, от
купљено је око 80 одсто земљишта, каже Љубинко Савић, 
секретар за енергетику ПКС.

– Одлука Русије, уколико је коначна, да одустане од 
„Јужног тока” огромна је штета за економију Србије, обја
шњава он и додаје да овај гасовод није зависио од Србије, 

јер смо ми транзитна земља, али смо због политичке од
луке Русије да обустави пројекат остали без инвестиције 
од око две милијарде евра, која је требало да појача сигур
ност снабдевања гасом, истакао је Савић.

Коментаришући изјаву председника Путина, Савић 
каже, да се још не зна да ли је то реакција на притисак 
Европе, те да постоји вероватноћа да као што је сада доне
та одлука да се изађе из пројекта, тако изненада могу да се 
поправе односи ЕУ и Русије, и убрзано крене изградња. 

Вредност инвестиције кроз Србију процењена је на две 
милијарде евра с тим што је руска страна у случају Србије 
договорила да она сама финансира цео пројекат, који би 
Србија отплаћивала од транзитне таксе. ¶

Европа ће молити Русе за гас Штанамјеалтернатива?

И док још постоји нада да је Путинова 
изјава још један покушај да се изврши 
притисак на Бугарску не би ли крену
ла с градњом, Србија би, ако хоће си
гурно снабдевање гасом из другог 
правца, морала да се окрене идеји 
старој више од 20 година, а то је из
градња магистралног гасовода Ниш–
Димитровград.  
Осим разних студија изводљивости и 
два званична међудржавна документа 
која су 2010. и 2012. потписале Србија 
и Бугарска, на терену се није далеко од
макло. При том Димитровград, Пирот, 
Бела Паланка и Ниш у изградњи гасово
да виде развојну шансу, а стручњаци 
стабилнију снабдевеност Србије га
сом.
Двосмерни гасовод дуг 180 киломе
тара од чворишта у Дупници близу Со
фије улазио би у Србију код Димитров
града. Повезивао би даље Пирот, Белу 
Паланку и Ниш, одакле би се рачвао 
ка Зајечару и Прахову.
– Свако снабдевање са друге стране, 
чак и од неког другог испоручиоца га
са не само од Руса корисно је за држа
ву. Како до тога доћи у овој ситуацији 
када држава нема новца за његову из
градњу доводи у питање када ће то све 
бити, каже председник Удружења за 
гас Србије Војислав Вулетић.
Бугарска је бесповратна средства за 
трасу од Софије до границе, добила из 
европских фондова, што за Србију не 
важи, она је морала сама да се снађе 
за новац.
Интерес Бугарске је да на овај начин 
обезбеди транспорт гаса и да од тога 
наплати таксе за транспорт. Интерес 
Србије је већи, јер би повећао енер
гетску безбедност Србије, а и Србија 
би учествовала у транспорту гаса за 
одређене регионе.

Хо ће мо да бу де мо мост из ме ђу Ру си је 
и Бри се ла, али од њи хо ве од лу ке за
ви си бу дућ ност „Ју жног то ка”. Вла да 
Ср би је ће све учи ни ти да и ове и на
ред не зи ме бу де до вољ но свих енер
ге на та, без об зи ра на то што Ср би ја 
нај ви ше тр пи због то га што се снаб
де ва са мо из јед ног прав ца – из ја ви ла 
је ју че пот пред сед ни ца вла де Зо ра на 
Ми хај ло вић, на ван ред ној кон фе рен
ци ји за но ви на ре и ис та кла да тре ба 
са че ка ти 9. де цем бар за ка да је за ка
зан но ви са ста нак у Бри се лу, где ће 
се раз го ва ра ти о да љој суд би ни „Ју
жног то ка”.

– Не ве ру јем да је реч о кра ју про
јек та „Ју жни ток” – ре кла је она и на
ја ви ла да ће се већ у пе так на сед ни
ци вла де раз го ва ра ти шта мо же да се 
ура ди да Ср би ји обез бе ди дру ги пра
вац снаб де ва ња.

– Ср би ја ни је ни шта ло ше ура ди ла, 

ни ти је узро ко ва ла да до ђе до ова кве 
од лу ке. Пре ми јер Ср би је Алек сан дар 
Ву чић учи нио је мно го да се по сто
је ћи енер гет ски спо ра зум по пра ви – 
ис та кла је Ми хај ло вић и до да ла да је 
Ср би ја до са да у ра до ве на при пре ми 
град ње Ју жног то ка” уло жи ла око 30 
ми ли о на евра и да је нај ве ћи про блем 
за гра ђе вин ску опе ра ти ву ко ја ће из
гу би ти око по ла ми ли јар де евра.

Ми хај ло ви ће ва је би ла ка те го рич
на и об ја сни ла да у уго во ру са НИС
ом не мо же ни шта да се ме ња, али да 
у спо ра зу му мо же да се по пра ви део 
око под зем ног скла ди шта „Ба нат ски 
Двор”.

Она је под се ти ла да је због ло ше 
при ва ти за ци је НИСа по кре ну то пи
та ње од го вор но сти, као и да је на ни
воу МУПа фор ми ра на рад на гру па 
ко ја тре ба да пре и спи та цео по сао. 
Упи та на да ли је ру ска стра на ис пу

ни ла сво је оба ве зе из спо ра зу ма, Ми
хај ло ви ће ва је на ве ла да је сте, али да 
по сто ји мо гућ ност про ши ре ња по
сто је ћих ка па ци те та скла ди шта „Ба
нат ски Двор”, са са да шњих 360 на 860 
ми ли о на ку би ка га са. На пи та ње мо
же ли Ср би ја да тра жи не ку од ште ту 
од ру ске стра не због не ис пу ња ва ња 
оба ве зе град ње „Ју жног то ка”, Ми хај
ло ви ће ва је ре кла да, ако се про чи та 
спо ра зум, схва ти ће се да ни шта слич
но срп ска стра на ни је пред ви де ла ка
да је пре го ва ра ла.

Ј. Пе тро вић-Сто ја но вић

Ми хај ло вић: Не мо же мо  
тра жи ти од ште ту од Ру са
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Мањаштетабез
„Јужногтока”него
одсанкцијаРусији

Председник Ср
бије Томислав Ни
колић изјавио је 
да је тренутна си
туација са „Јуж
ним током” веома 
н е п о в о љ н а  п о 
земљу и да му ли
чи на игру мачке и 
миша Истока и За
пада у којој је Ср
бија колатерална 
штета, али да ште

те нису толике колике би биле да је Ср
бија увела санкције Русији. „То већ личи 
на игру мачке и миша између Истока и 
Запада у којој ми страдамо са стране, 
колатерално, и ми морамо о томе да 
разговарамо озбиљно и са европским 
и са руским партнерима”, рекао је Ни
колић на РТСу. Он је навео да ће минис
три разговарати са руским партнерима 
о ситуацији у вези са „Јужним током” и 
да Србија никада не може да остане без 
енергената за зиму. „Толико нам и Ру
сија дугује, јер и ми много трпимо због 
Русије. Штете које ћемо имати нису то
лике колике би биле да уведемо санк
ције Русији”, оценио је Николић.  Танјуг

Антић:ВучићиОрбан
разговарали
о„Јужномтоку”
Министар рударства и енергетике 
Александар Антић изјавио је да је пре
мијер Александар Вучић јуче разгова
рао са председником владе Мађарске 
Виктором Орбаном у вези са судбином 
„Јужног тока”. „Пратимо и анализира
мо ситуацију и очекујемо да ћемо за ви
кенд, када се премијер врати са седни
це Савета безбедности, имати консул
тације, те да ћемо разјаснити нашу по
зицију наредних дана”, изјавио је Ан
тић гостујући на РТСу.

Томислав
Николић
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УВОДНИК

НиколаТркља

За вр та ње ру ке 
Пу ти ну
За љу бав је по треб но дво је, ре као 
је пре два ме се ца Вла ди мир Пу тин, 
а ју че је у Тур ској са мо кон ста то вао 
да дру ги парт нер не ма же љу да са
ра ђу је, да је ве за пу кла и да је „Ју
жни ток” за вр ше на при ча.
Као што не ма вај де од јед но стра не 
љу ба ви та ко смо чак и ми зна ли да 
од га со во да не ма ни шта ако га од би
је Европ ска уни ја. У тој при чи је од 
по чет ка би ло ра зних кли по ва и дим
них бом би мар ке „На бу ко”, али је ЕУ 
тек про ле тос по че ла озбиљ ни је да 
за те же, тра же ћи ре ви зи ју уго во ра, 
да би на кра ју за бра ни ли Бу га ри ма 
да до во зе це ви. Шта им је ствар но 
сме та ло са зна ли смо кад је зва нич
ни Ва шинг тон по ру чио да се „од мах 
пре ки ну скло пље ни пр ља ви по сло
ви ко ји по ве ћа ва ју за ви сност од јед
ног из во ра снаб де ва ња енер ги јом”. 
Аме ри кан ци су пр ви схва ти ли опа
сност од „Ју жног то ка”. За ми сли те 
са мо да је из гра ђен и да се Евро
пља ни гре ју. Он да би Ру си ко мот но 
мо гли да за вр ну вен тил Укра ји ни и 
та ко  „ста би ли зу ју“ та мо шње ста ње 
за дветри хлад ни је зи ме.  
За вр та ње ру ке Пу ти ну ни је са мо пре
ко га со во да и санк ци ја ма. Мо сква 
сво ју моћ до брим де лом цр пи из зе
мље па је за са мо не ко ли ко ме се ци 
обо ре на це на наф те и та ко сма њен 
до ток па ра у кре маљ ске ри зни це. 
Ипак, про сто је нео бич но са ка квим 
су ус хи ће њем не ки у Ср би ји до че ка
ли Пу ти нов фер ман из Стам бо ла. 
„Ру си нас још јед ном из да до ше, 
Дин кић ис па де ви зи о нар, ово је још 
је дан до каз ис прав не Че ди не по ли
ти ке, џа ба смо ки сну ли на па ра
ди”... ја вља ли су бо то ви на мре жа
ма. Као да је „Ју жни ток” пра вљен 
са мо због Ср би је и као да су Ру си, а 
не ЕУ, пре ки ну ли про је кат. У том 
вир ту ел ном ли ко ва њу би ло је све га 
 и по ли тич ке та шти не и во лун та ри
зма и не зна ња. А чи ни се да да ту 
има и не ког искон ског ани мо зи те та 
пре ма Ру си ма.
Сва ко има пра во на ани мо зи те те и 
сим па ти је, али оно че га не ма је сте 
еко ном ска ра чу ни ца. Не тре ба би ти 
струч њак па за кљу чи ти да би „Ју
жни ток” био ко ри стан за све, а по
го то во за Бу гар ску и Ср би ју. 
Али ко га бри га за то, ва жна је по ли
тич ка ман тра. Тре ба раз врг ну ти 
спо ра зум о про да ји НИСа, јер смо 
га, ето, по кло ни ли Ру си ма. НИС је 
про дат за 400 ми ли о на плус две 
ми ли јар де за ин ве сти ци је. У ра фи
не ри је је уло же но знат но ви ше од 
те су ме, а др жа ва, иако вла сник 49 
од сто, до би ја да ле ко ви ше па ра 
не го кад је био у це ло сти срп ски. 
То је ра чу ни ца ко ју не при зна ју они 
ко ји сма тра ју да смо по кло ни ли и 
мо но пол на наф ту и тр жи ште. 
Па зар ни смо то ура ди ли са ду ва
ном, ше ће ром, це мен том, че ли ком, 
а про ба ли смо и са ба кром и зла
том. И ту смо про да ли тр жи ште а 
не ки ма и за ко ном га ран то ва ли мо
но пол. Уоста лом, зар две тре ћи не 
ду ћа на у Ср би ји не др же Хр ва ти, 
Сло вен ци, Бел ги јан ци? И? Да кле 
ни је про блем мо но пол. Про блем је 
ка да мо но пол има ју Ру си.
Да не бу де за бу не, не на ви јам ја за 
Ру се не го за нас. Кад су уво ди ли 
санк ци је Ру си ји на овом ме сту сам 
на пи сао да ће нај ви ше ко ри сти има
ти Тур ци. Осим про стра ног ру ског 
тр жи шта за њи хо во по вр ће, са да 
до би ја ју јеф ти ни ји гас, два скла ди
шта и је дан га со вод... 
А ми мо же мо и да ље да на ста ви мо 
да на ви ја мо за Аме ре и Ру се. На
рав но, у ко рист на ше ште те.� ¶

У�че�ти�ри�зе�мље,�чла�ни�це�ЕУ,�чи�је�су�
пе�тро�хе�миј�ске� ком�па�ни�је� кључ�ни�
парт�не�ри�ру�ског�„Га�спро�ма”,�а�чи�ји�
су�нај�ве�ћи�ак�ци�о�на�ри,�упр�кос�де�кла
ри�са�ној�и�спро�ве�де�ној�при�ва�ти�за�ци
ји�др�жа�ве�–�Фран�цу�ска,�Ита�ли�ја,�Не
мач�ка�и�Аустри�ја�–�вла�да�не�до�у�ми�ца,�
са�ка�квом�ће�се�бу�дућ�но�шћу�су�о�чи�ти,�
али�не�и�да�ли�ће�би�ти�ре�а�ли�зо�ван�„Ју
жни�ток”�ко�ји�би�са�ју�го�и�сточ�ног�кри
ла�Евро�пе�тре�ба�ло�да�снаб�де�ва�ту�кон
ти�нен�тал�ну�за�јед�ни�цу.
„Не�по�ста�вља� се� пи�та�ње� да� ли�ће�

про�је�кат�би�ти�об�у�ста�вљен,�већ�ка�ко�
ће�би�ти�на�ста�вљен”,�ре�че�но�је�ауто�ру�
ових�ре�до�ва�у�цен�тра�ли�аустриј�ског�
кон�цер�на�ОМВ�чи�ји�су�глав�ни�ак�ци�о
на�ри�хол�динг�аустриј�ске�по�др�жа�вље
не�ин�ду�стри�је� (ОеИАГ)� са�31�од�сто�
ак�ци�ја�и�др�жав�ни�нафт�ни�кон�церн�Ује
ди�ње�них�Арап�ских�Еми�ра�та�(ИПИК)�
у�вла�сни�штву�24,9�од�сто�де�о�ни�ца,�са�
се�ди�штем�у�Абу�Да�би�ју.�Аустриј�ски�
кон�церн�је,�под�се�ћа�ња�ра�ди,�на�ини
ци�ја�ти�ву�кан�це�ла�ра�Вер�не�ра�Фај�ма�на,�
пот�пи�сао�уго�вор�са�„Га�спро�мом”�о�из
град�њи�аустриј�ског�де�ла�„Ју�жног�то�ка”�
ми�ну�лог�ју�на,�усред�укра�јин�ске�кри�зе,�

упр�кос�же�сто�ком�про�ти�вље�њу�Европ
ске�ко�ми�си�је.
Од�лу�ка�ру�ског�пред�сед�ни�ка�Вла�ди

ми�ра�Вла�ди�ми�ро�ви�ча�Пу�ти�на�да�се�об
у�ста�ви�град�ња�„Ју�жног�то�ка”�не�узи�ма�
се�„здра�во�за�го�то�во”�ни�у�јед�ној�од�че
ти�ри�зе�мље,�ма�да�је�и�пр�ви�чо�век�„Га
спро�ма”�Алек�сан�дар�Ми�лер�по�твр�дио�
да�је�од�лу�ка�Пу�ти�на�ко�нач�на.�Над�ле
жни�су,�ма�хом,�у�пр�вим�ре�ак�ци�ја�ма�ис
та�кли�да�је�ов�де�реч�са�мо�о�„но�вом�по
гла�вљу�у�на�те�за�њу�Бри�се�ла�и�Мо�скве”,�
ко�је�не�би�тре�ба�ло�да�на�ве�де�на�за�кљу
чак�да�ће�снаб�де�ва�ње�га�сом�европ�ске�
за�јед�ни�це�др�жа�ва�са�ју�га�кон�ти�нен�та�
би�ти�од�ло�же�но�ад�ак�та.
У�ре�дак�ци�ји�не�мач�ког�по�ли�тич�ког�

не�дељ�ни�ка�„Шпи�гла”,�ко�ле�ге�су�пре
до�чи�ле� ауто�ру� ових� ре�до�ва� шта� се�
ми�сли�у�Бер�ли�ну,�али�и�у�Лу�двигс�ха
фе�ну,�на�Рај�ни,�у�цен�тра�ли�нај�ве�ћег�
свет�ског�хе�миј�ског�кон�цер�на�БАСФ,�
ко�ји�пре�ко�свог�пе�тро�хе�миј�ског�хол
дин�га�„Вин�тер�схал”�уче�ству�је�са�15�
од�сто�ка�пи�та�ла�и�ак�ци�ја�у�из�град�њи�
„Ју�жног�то�ка”:�„Бри�сел�је�ду�го�по�ку
ша�вао�да�осу�је�ти�ру�ски�’Га�спром’�да�
као� ак�ци�о�нар� са� 50� од�сто� де�о�ни�ца�
кон�тро�ли�ше� ’Ју�жни�ток’...�Све� је� то�
са�мо�по�сред�но�по�ве�за�но�са�укра�јин
ском�кри�зом.�Не�би�тре�ба�ло�за�бо�ра
ви�ти�да�је�бив�ши�европ�ски�ко�ме�сар�
за�енер�ге�ти�ку�Гин�тер�Етин�гер�у�не�ко
ли�ко�на�вра�та�из�ја�вио�да�ће�оме�сти�Ру
си�ју�ко�ли�ко�год�је�то�у�ње�го�вој�мо�ћи�и�
да�не�ће�пре�пу�сти�ти�Мо�скви�’да�вла�да’�
још�јед�ним�га�со�во�дом”.
„Ако�се�узме�у�об�зир�да�су�нај�ве�ћи�

ак�ци�о�на�ри�’Ју�жног�то�ка’,�уз�ру�ски�’Га
спром’�и�не�мач�ки�БАСФ,�ита�ли�јан�ска�
пе�тро�хе�миј�ска�ком�па�ни�ја�ЕНИ�са�20�
од�сто�ак�ци�ја�и�енер�гет�ски�кон�церн�
ЕДФ�са�15�од�сто�де�о�ни�ца,�где�је�ве
ћин�ски�ак�ци�о�нар�Ре�пу�бли�ка�Фран
цу�ска,�по�ста�је� ја�сно�да�Бри�сел�ни�је�
до�вољ�но�мо�ћан�да�спре�чи�из�град�њу�
’Ју�жног� то�ка’”,� ка�же� се� у� ка�би�не�ту�
аустриј�ског�ви�це�кан�це�ла�ра�Рај�нхол
да�Ми�тер�ле�не�ра�и�до�да�је:�„Ка�да�би�се�
на�ста�ли�про�бле�ми�са�гле�да�ли�’хлад�не�
гла�ве’,�по�ста�ло�би�ја�сно�да�Бри�сел�мо
же�са�мо�јед�но�да�зах�те�ва�–�да�уме�сто�
’Га�спро�ма’�глав�ни�ру�ски�ак�ци�о�нар�по
ста�не�не�ка�дру�га,�или�но�ва�ком�па�ни�ја,�
ко�ја�не�би�би�ла�исто�вре�ме�но�про�из�во
ђач�га�са�и�ве�ћин�ски�вла�сник�га�со�во
да.�А�то�је�из�во�дљи�во.”
Аустриј�ски�ви�це�кан�це�лар�је�ју�че�у�

обра�ћа�њу�пред�став�ни�ци�ма�штам�пе�
из�ја�вио:�„Ово�је�не�што�што�би�тре�ба
ло�рас�пра�ви�ти�(ре�ши�ти)�у�пре�го�во�ри
ма�(са�Ру�си�јом�и�ЕУ).”

МилошКазимировић

РЕАГОВАЊА 

Дачић:Надамоседоговору
РусијеиЕУ

Брисел–�Шеф�српске�дипломатије�
Ивица�Дачић�изјавио�је�јуче�у�Брисе
лу�да�се�Србија�нада�да�ће�накнадним�
разговорима�ипак�доћи�до�нагодбе�
између�ЕУ�и�Русије�о�изградњи�гасо
вода�„Јужни�ток”.�
Србија,�како�је�рекао,�позива�да�се�

преиспита�могућност�изградње�„Јуж
ног�тока”,�јер�је�много�пажње�и�тру
да�уложила�и�зато�не�може�лако�да�се�
одрекне� тог� алтернативног� правца�
снабдевања�гасом.�Дачић�је�рекао�да�
је�то�ствар�нагодбе�великих�земаља�и�
да�Србија�нити�је�утицала�нити�може�
посебно�утицати�на�то.�
� Бета

Њујорктајмс:
ПоразПутина

Њујорк�–�У�ретком�„дипломатском�
поразу”,�руски�председник�Владимир�
Путин�преусмерава�гасовод�ка�Турс
кој,�а�„неуспех”�у�изградњи�„Јужног�
тока”�представља�као�„губитак�за�Ев
ропу”,� кривећи�Брисел� за�непопус
тљивост,�оцењује�јуче�„Њујорк�тајмс”.�
Тај�лист,�у�тексту�објављеном�на�на
словној�страни,�оцењује�да�је�„гран

диозан�пројекат”�изгубљен�као�жртва�
растућих�„затрованих”�односа�Русије�
са�Западом.�
Одлука�о�прекиду�пројекта�„Јужни�

ток”�такође� је�и�ретка�победа�за�ЕУ�
и�САД,�које�су�ове�године�углавном�
беспомоћно� посматрале� анексију�
Крима�и�јачање�сепаратиста�на�исто
ку�Украјине,�наводи�лист.�Али,�„ако�
постоји�победник�у�овом�случају,�то�
је�Турска”.�

Бета

Тадић:Одмахпочети
преговоресаМосквом

Председник� Социјалдемократске�
странке�Борис�Тадић�уверен�је�да�ће�
пројекат�„Јужни�ток”�бити�настављен�
и�да�највиши�српски�званичници�тре
ба�да�разговарају�са�Русијом�о�томе.�
„Верујем� да� ово� није� крај� ’Јужног�
тока’.�Треба�учинити�све�да�до�њега�
дође.�То,�наравно,�није�у�надлежнос
ти�и�моћи�Србије,�већ�у�односима�ЕУ�
и�Русије”,�рекао�је�Тадић.�
„Моја�сугестија�и�препорука�влади�

и�председнику�државе�је�да�одмах�уђу�
у�разговоре�са�председником�Русије�
о�алтернативним�решењима.�Могуће�
је�да�Србија�добије�неку�врсту�задо
вољења,�надокнаде�за�оно�што�није�
остварено�изградњом�’Јужног�тока’”,�
рекао�је�Тадић.�� Бета

тврдили�да�је�Србија�држава�која�лако�
може�да�превагне�и�на�руску�и�на�евро
пску�страну�и�да�зато�Брисел�мора�да�се�
усредсреди�на�пријем�Србије�у�ЕУ.�Исти�
експерти�су�тада�повлачили�и�следећу�
паралелу:�да�Бугарска�није�„преурање
но”�ушла�у�ЕУ,�данас�би�била�као�Ср
бија,�„између�Европе�и�Русије”.�
Шта�се�сада�мења?
Бриселу� је� и� даље� важно� да� сва

ку� земљу� кандидата� придобије� за�
дипломатски�рат�против�Кремља�и�
сада�би�са�те�стране�требало�очеки
вати�још�јачи�притисак.�Прекјучера
шња�изјава�председника�Русије�Вла
димира�Путина�о�прекиду�пројекта�
„Јужни�ток”� била� је� хладан� туш� за�
Београд,�а�сада�би�могао�да�уследи�
и�један�из�Брисела�питањем:�зашто�
сада�не�подржите�европску�полити
ку�према�Москви?
Јосип�Јуратовић,�посланик�Соција

демократске�партије�Немачке�у�Бун
дестагу,�каже�за�„Политику”�да�таквог�
притиска�на�Београд�неће�бити�јер�су�
сви�свесни�да�Србија�не�може�Русији�
да�уведе�санкције�на�начин�на�који�су�
то�урадиле�земље�ЕУ.
„Положај�Србије�се�у�ЕУ�неће�мења

ти�јер�је�Србија�и�са�’Јужним�током’�
и�без�њега�битна�земља�региона�–�од�
ње�зависи�стабилност�западног�Бал
кана,�а�тиме�и�Европе.�Она�треба�да�
испуни�критеријуме�и�што�пре�уђе�
у�ЕУ�и�било�би�неразумно�отежава

ти�српски�улазак�у�ЕУ�додатним�кри
теријумима”,�додаје�Јуратовић,�члан�
странке�која�влада�у�коалицији�са�де
мохришћанима�Ангеле�Меркел.�
Како� објашњава� Бодо� Вебер,�

стручњак�за�Балкан�из�немачког�Са
вета�за�политичку�демократизацију,�
за�Немачку�је�одустајање�од�„Јужног�
тока”�добра�вест�за�односе�између�Ср
бије�и�ЕУ:�

„Тај�пројекат�је�стварао�економску�
зависност�Србије�од�Русије,�а�то�значи�
и�доминантан�руски�политички�ути
цај�у�Србији.�Сада�је�то�решено.�Мис
лим�да�је�премијер�Александар�Вучић�
у�августу�убедио�Меркелову�да�Србија�
тежи�чланству�ка�ЕУ�и�ту�више�нема�
никаквих�дилема”,�оцењује�Вебер.
Филип�Ејдус,�доцент�на�Факултету�

политичких�наука�и�заговорник�улас
ка�Србије�у�НАТО,�оцењује�да�вест�о�
„Јужном�току”�представља�„последње�

звоно�за�узбуну�да�се�Србија�одлучно�
окрене�ка�Европи�и�Западу,�где�при
пада�не�само�географски�и�геополи
тички�већ�и�вредносно”.
„Грађани�ће�по�ко�зна�који�пут�мора

ти�да�плате�високу�цену�катастрофалне�
политике�’балансирања�између�Истока�
и�Запада’,�а�они�који�су�у�њихово�име�
направили�рачун�–�правиће�се,�по�оби
чају,�луди”,�каже�Ејдус�за�наш�лист.
Слично�размишљају�и�у�Центру�за�

евроатлантске�студије�Јелене�Милић.�
Они� су� насловом� свог� саопштења�
„После�краха�’Јужног�тока’�–�правац�
Запад”�изрекли�суштину�свог�става.�
Први�корак�Србије,�по�њима,�требало�
би�да�буде�придруживање�санкцијама�
ЕУ�Русији.�
Атлантисти�у�Србији�једва�су�доче

кали�да�кажу�да�је�ово�идеална�при
лика� да� се� окренемо�НАТОу�и�ЕУ,�
али�то�би�била�катастрофа�за�Србију,�
каже�Драган�Петровић,�виши�науч
ни�сарадник�београдског�Института�
за�међународну�политику�и�привре
ду.�Петровић�сматра�да�одлука�о�„Јуж
ном�току”�неће�довести�до�промена�у�
спољној�политици�Београда,�коју�он�
описује�као�„уравнотежену”�и�„одме
рену”:�„Ништа�се�није�променило�у�
руском�односу�према�нама�јер�је�Ср
бија�руски�геополитички�приоритет�
на�Балкану�и�Руси� су� веома�прија
тељски�расположени�према�нама.”�
Путин�уопште�није�сасвим�одустао�

од�’Јужног�тока’.�Оно�што�треба�зна
ти�јесте�да�је�Русија�потврдила�’Плави�
ток’,�који�ће�преносити�гас�из�Русије�
у�Турску,�као�и�изградњу�цевовода�до�
Грчке,�што�значи�да�ће�она�и�даље�ос
тваривати�велики�утицај�у�региону”,�
додаје�Петровић.
На� ово� се� наставља�и�Александар�

Митић,�председник�Центра�за�стратеш
ке�алтернативе,�наводећи�да�је�Москва�
договором�са�Анкаром�направила�ма
невар�који�ће�ојачати�улогу�Турске.�
„Русији� је� Турска� потребна� као�

конструктиван� играч.� Ближе� везе�
Русије�и�Турске�ће�умањити�геополи
тичку�улогу�САД�и�нарочито�ЕУ�која�
ће�на�крају�бити�највећи�губитник”,�
оцењује�Митић,�додајући�да�нема�ни
какве�дилеме�да�ће�Русија�наставити�
да�шири�свој�утицај�на�Балкану.�
Митић�сматра�да�не�постоји�ника

ква�назнака�да�ће�Србија�изгубити�у�
Русији�моћног�савезника�на�светској�
политичкој�сцени.�Он�оцењује�да�је�
„торпедовањем�пројекта�’Јужни�ток’,�
Запад�Србији�зарио�геополитички�и�
економски�нож�у�леђа”.�Већ�шест�го
дина,�додаје�он,�спрега�Вашингтона,�
Брисела� и� дела� власти� у� Београду�
предано�је�радила�да�омете�изградњу�
пројекта�који�је�Србији�могао�да�дра
матично�побољша�иначе�очајну�гео
политичку�позицију.�

ЈеленаСтевановић
БиљанаБаковић

без друге столице

��И са „Јужним током” и 
без њега, Србија је битна 
земља региона од које 
зависи стабилност 
западног Балкана:  
Јосип Јуратовић, 
посланик у Бундестагу

Ју жни ток не ма ал тер на ти ву

ОМВ: Нео п хо дан  
ком про мис

Евен ту ал на ини ци ја ти ва за ком
про мис мо гла би да по тек не са 
са стан ка Европ ске ко ми си је, за ка
за ног за 9. де цем бар. Од лу ка би 
мо гла да се на слу ти из по ру ке ко ју 
је шеф кон цер на ОМВ Гер хард Ројс 
ју че упу тио из Бу ку ре шта, где је 
при су ство вао ју би ле ју аустриј ског 
пре у зи ма ња ру мун ског кон цер на 
„Пе тром”: „Евро пи је по тре бан 
ју жни га со вод, ма ка ко се он звао и 
ко био ве ћин ски вла сник... Евро па 
је пет де це ни ја успе шно са ра ђи ва
ла са Ру си јом и та ко ће и оста ти – 
би ло укра јин ске кри зе, би ло не ке 
дру ге, гас не би смео да по слу жи 
као сред ство за по ли тич ке при ти
ске и над ме та ња.”

Гер хард Ројс

Тор шин: За „Ју жни ток”  
ни кад ни је ка сно
Од�лу�ка�о�об�у�ста�ви�град�ње�га�со�во�да�„Ју�жни�ток”�нај
ве�ро�ват�ни�је�је�при�вре�ме�на,�из�ја�вио�је�ју�че�пр�ви�за
ме�ник�пред�сед�ни�ка�Са�ве�та�Федерације�РФ�Алек�сан
дар�Тор�шин,�ис�ти�чу�ћи�да�за�тај�про�је�кат�ни�кад�ни�је�
ка�сно.�„Ми�слим�да�је�ова�од�лу�ка�при�вре�ме�на”,�ре�као�
је�Тор�шин�но�ви�на�ри�ма�у�Па�три�јар�ши�ји�СПЦ,�где�је�
до�био�Ор�ден�Све�тог�кра�ља�Ми�лу�ти�на,�ис�ти�чу�ћи�да,�
и�ако�не�бу�де�„Ју�жног�то�ка”,�по�сто�је�ве�ли�ке�мо�гућ
но�сти�за�са�рад�њу�Ср�би�је�и�Ру�си�је�у�мно�гим�дру�гим�
обла�сти�ма.� Танјуг
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