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 БЕОГРАД - Зајам који ће ЕПС и ЕМС узети од Немачке развојне банке KWF вратиће та
предузећа, а државни буџет неће имати ни евро обавезе, изјавио је данас министар
финансија Душан Вујовић.

  Образлажући у Скупштини Србије давање гаранције за та два зајма, као и допуне
закона о Агенцији за осигурање депозита и о осигурању депозита, Вујовић је објаснио
да су финансијски услови та два зајма повољни, јер је каматна стопа 0,8 одсто.

  

Министар рударства и енергетике Александар Антић каже да у овом тренутку не постоји
ниједна кредитна линија ЕПС и ЕМС коју отплаћују грађани, односно државни буџет.

  

"Уверавам вас да је искључиво реч о давању две гаранције за зајам који ће ЕПС и ЕМС у
потпуности сами измирити", каже Антић.

  

Узимајући у обзир, каже Антић, политику међународних финансисјких институција и
каматних стопа дошло се до става да је далеко повољније узети зајам са државном
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гаранцијом јер су, у том случају, каматне стопе и сви трошкови далеко нижи.

  

Посланици разматрају давање државних гаранција за зајам Немачке развојне банке
КWФ ЕПС-у у износу од 45 милиона евра за пројекат "Модернизација система за
отпепељавање ТЕ Никола Тесла А", као и давање гаранције Србије у корист КWФ банке
за кредит Електромреже Србије у висини 15 милиона евра, који је намењен за
регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему.

  

После излагања Антића, шеф посланичке групе ЛДП Чедомир Јовановић је навео да је
реч о повољним зајмовима, али да треба утврдити одговорност за "катастрофално"
стање у ЕПС, као и то ко је доводио бројне консултанте у то предузеће.

  

Антић каже да ситуација у ЕПС није сјајна, али да није ни катастрофална, те позвао да
се расправа о ЕПС не политизује.

  

Како је навео, пад хидропроизводње у првом кварталу ове године узрокован је
објективним факторима, подсетивши да је зимус Дунав био залеђен, да није било
хидропроизводње, те да су дуго биле ниске температуре.

  

Поводом замерки Јовановића на управљаче ЕПС-м и велики број консултаната у том
предузећу, Антић каже да јесте био проблем са великим бројем консултаната, али да
њих данас више нема.

  

Наводи и да је расписан конкурс за избор генералног директора ЕПС, те да се нада да
ће влада ускоро разматрати све пристигле пријаве и изабрати генералног директора тог
предузећа.

  

Поводом навода Антића да ни премијер није задовољан ЕПС-ом, Јовановић га је упитао
како то да премијер има право да буде незадовљан, а он нема то право.
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Јовановић је поручио Антићу да у случају ЕПС, брани нешто сто је неодбрањиво, као и у
случају када је бранио продају НИС-а.

  

Образлажући допуне два закона, министар Вујовић каже да је предложеним допунама
Закона о Агенцији за осигурање депозита предвиђено да агенција може улагати и у
девизне дужничке хартије од вредности које издаје Србија или Народна банка Србије.

  

(Танјуг)
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