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SKANDAL S LOŠIM GORIVOM 'Što se
Čermak sad žali, svi su znali za akciju
Oktan unaprijed'


Ivan Čermak i Ivan Vrdoljak
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Gost Pressinga N1 televizije u ponedjeljak je bio ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak.
Odmah na početku emisije komentirao je hoćemo li u petak saznati ime koncesionara kojem
će biti omogućeno istraživanje nafte i plina u Jadranu, ali je odgovorio i na pitanje zašto se
čeka posljednji trenutak da bi se odabrao koncesionar. "U petak će biti odluka. Nakon odluke
Vlade ćemo to objaviti, a danas smo usuglasili zadnje tekstove izdanih dozvola, čime
otvaramo pregovarački postupak", kazao je Vrdoljak.
Kazao je da se radi o poslu koji vrijedi više od dvije milijarde dolara. "Tijekom istraživačkih
radova bit će nekoliko stotina milijuna dolara. 2,5 milijarde se može predvidjeti tijekom
istraživačkog dijela procesa", kazao je.
Vrdoljak tvrdi da ne želi govoriti o imenima kompanija, ali da su prisutna svjetska imena,
odnosno da se radi o etabliranim svjetskim kompanijama. Na upit jesu li svi koji su se prijavili
ostali u igri, Vrdoljak je kazao da neke ponude nisu bile na razini koja zadovoljava
Ministarstvo gospodarstva.
"Svi oni dolaze na hrvatsku stranu, jer mi smo gazda i vodimo uvjete natječaja. U petak ćemo
sve saznati", zaključio je tajnovito Vrdoljak.

Govoreći o akciji kontrole kvalitete goriva, akciji
"Oktan", Vrdoljak je kazao da sukob između njega i
umirovljenog generala te vlasnika Croduxa Ivana
Čermaka nije bio sukob na osobnoj razini, ali je otkrio da
je Ministarstvo cijelu akciju trgovcima najavilo čak 10
dana ranije.
"Nije ugodno Čermaku čuti da su analize pokazale ono što
su pokazale. Deset dana prije inspekcije smo pozvali
najveće trgovce i rekli im da će ići kontrole. Najavili smo
akciju deset dana ranije kako bismo im dali vremena da se
pripreme", kazao je Vrdoljak.
Odustajanjem Rusa od Južnog toka opet je na značaju posebno dobio LNG terminl na Krku.
Europska je unija dala pet milijuna eura. Na pitanje što je dosad Hrvatska napravila kako bi se
taj projekt uopće realizirao i u kojoj je on fazi, Vrdoljak kaže:
"Od EU komisije smo dobili novac, a rok je zadnji kvartal 2015. godine da se napravi glavni
projekt i financijski model. U financijskom modelu ćemo vidjeti tko su potencijalni
financijski partneri".
Na upit o projektima solarne energije, odnosno kako je završio natječaj za 2014. za dodjelu
kvote od 12 Mw, Vrdoljak kaže:
"Nisam sretan s time. Po meni, dogodilo se da kriteriji i priprema procesa nije bio dobro
pripremljen da bi se spriječile sive zone. Sada smo u blokadi. Ne znam da su tri vlasnički
povezane tvrtke iz Osijeka dobile 75% ukupne kvote. Treba pohapsiti lopove i manipulatore,
zaključio je ministar Vrdoljak u Pressingu .

