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БЕОГРАД - Прво ванредно заседање Скупштине Србије у овој години, на чијем дневном
реду су три законска предлога, отпочело је питањима опозиционих посланика на тему
тендера о испумпавању воде из тамнавских копова и упозорењем напредњака да су све
учесталији напади на председника владе постали опасни по његову личну безбедност.

  

  

У делу седнице када посланици постављају питања влади посланица ДС-а Александра
Јерков и њен колега из напредњака Марко Атлагић су говорили на ту тему.

  

Јерков је, наиме, позвала премијера Александра Вучића да одговори на питање да ли је
тачно да је фирма која је добила посао као партнер за испумпавање тамнавских копова
у власништву његовог кума, као и да ли је испоштован Закон о јавним набавкама
приликом спровођена тендера за тај посао. Јерков је позвала премијера и да се, како је
рекла, не брани оптужбама већ да достави доказе да ЕУ медијском кампањом руши
владу.

  

Атлагић је упозорио да су медијски напади на Вучића постали веома опасни по личну
безбедност премијера, те да појединци, како је рекао, позивају на његово убиство, што
није забележено у историји људске цивилизације.

  

�Сетите се монтираних медијских напада на његовог сина Данила, да је учествовао у
тучи на сплаву, што је била ноторна лаж, физичког напада на његовог брата Андреја
усред Београда, што је шокирало грађане Србије, подсетио је он.
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Како је рекао, у те медијске нападе укључила се и Балканска истраживачка мрежа
(БИРН) пишући о наводним манипулацијама приликом избора фирме за испумпавање
воде у копу Тамнава - Западно поље.

  

�То наравно није истина, то је демантовала и Светска банка наглашавајући да је тендер
био спроведен у сладу са важећим прописима, указао је посланик СНС-а.

  

Антић: Ако Скупштина потврди кредит, реализација Костолца Б

  

Министар рударства и енергетике Александар Антић изјавио је вечерас да ће
реализацију пројекта изградње новог блока термоелектране Костолац Б почети одмах,
уколико скупштина усвоји предлог Закона о потврђивању кредита између Владе Србије
и кинеске Експорт-импорт банке од 608,3 милиона долара.

  

Тамо где постоји интерес и где је то показала студија изводљивости, то ће се
приоритетно радити, а изградња Костолца Б јесте приоритет, рекао је Антић у
парламенту.

  

Он је додао да се нада да ће скупштина дати подршку том предлогу закона о
потврђивању уговора о зајму за кредит повлашћеног купца за другу фазу пакет пројекта
Костолац Б, да се радује новим пројектима и да верује да ће Влада Србије и
Министарство изаћи у јавност са заокруженом сликом нових енергетских објеката.

  

Антић је нагласио и да постоји велико интересовање кинеских компанија за сарадњу са
Београдским електранама за изградњу топловода од Обреновца до Новог Београда, за
нови блок у Обреновцу, а да је сада Србија, као држава, у ситуацији да може да прави
процене тих инвестиција.

  

„Као држава смо у ситуацији да можемо да правимо процене тих инвестиција, које су за
нас најисплативије и без икакве дилеме ћемо пристати на оне који су у интересу Србије“,
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подвукао је министар.

  

Кредит за изградњу новог блока термоелектране Костолац износи 608,3 милиона
долара, роком отплате је 20 година, а грејс период седам.

  

(Танјуг)
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