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Министар финансија Синиша Мали изјавио је ће ратификацијом шест споразума о
зајмовима које Влада Србије потписала са међународним финансијским институцијама
бити обезбеђено око 700 милиона евра за јачање капацитета у борби против пандемије
коронавируса, затим набавку медицинске опреме, подизање енерегетке ефикасности и
за изградњу водоводне и канализационе мреже у 60 локалних самоуправа.

  

  

Он је образлажући те споразуме о кредитима, у Скупштини Србије рекао да ће се идуће
године видети њихови ефекти, међу којима ће бити и раст бруто домаћег производа
(БДП).

  

Како је објаснио Мали, зајам од 92 милиона евра биће узет од Међународне банке за
обнову и развој и коришћен за набавку додатне медицинске опреме и обуку
здравствених радника, као и за изградњу регионалних ковид лабораторија, у Новом
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Саду и Крагујевцу.

  

Кредит од Банке за развој Савета Европе у вредности око 200 милиона евра намењен је
здравственом сектору за набавку лекова и медицинске опреме у борби против
пандемије.

  

Од те банке биће узета и позајмица од 44,5 милиона евра за подизање енергетске
ефикасности у 28 зграда централне власти.

  

Србија има обавезу да годишње подиже енергетску ефикасност у један одсто простора
који се греје или хлади а којим управља држава", рекао је Мали.

  

Зајам за водоснабдевање и изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у 60
општина, у износу од 300 милиона евра, уговорен је са Банком за развој Савета Европе.

  
  

Следеће године крећемо у изградњу водоводне и канализационе мреже, као и фабрика
за пречишћавање отпадних вода у више од 70 локалних самоуправа

    

"Тај зајам се уклапа у пројекат 'Србија 2020-2025', јер већ следеће године крећемо у
изградњу водоводне и канализационе мреже, као и фабрика за пречишћавање
отпадних вода у више од 70 локалних самоуправа. Већ у буџету за 2021. годину
одредили смо средства, а у наредних пет година биће издвојено преко три милијарде
евра за те намене", рекао је Мали.

  

Посланици ће расправљати и о Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму
између Немачке развојне банке и Републике Србије за пројекат "Рехабилитација система
даљинског грејања у Србији, фаза 5", вредности 30 милиона евра.

  

У фокусу и пројекат Енергетска ефикасност у објектима јавне намене
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Истовремено, како је министар финансија објаснио, у фокусу је и пројекат "Енергетска
ефикасност у објектима јавне намене, фаза", јер ће се разматрати и Предлог закона о
потврђивању Споразума о зајму између Немачке развојне банке и Републике Србије.

  

Пројекат обухвата мере енергетске санације на 50 до 60 објеката јавне намене у сектору
образовања, здравства, социјалне заштите и спорта у јединицама локалне самоуправе
широм Србије.

  

Тим споразумом обезбеђено је 1,5 милиона евра бесповратних средстава, док је зајам у
износу од 20 милиона евра.

  

Пред посланицима су и измене Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије на
основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на
територији Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ.
Измене предвиђају смањење чланова надлежне комисије.

  

Посланици подржавају задуживање: Наставак успешне политике Владе

  

Посланичке групе владајуће коалиције похвалиле су предложени сет закона којима се
Србије задужује за више од 580 милиона евра и истакле да је то наставак успешне
економске политике Владе Србије.

  

Како је рекао овлашћени представник посланичке групе Александар Вучић за нашу децу,
Дјордје Дабић у овим временима се видело да је била битна финансијска стабилност
Србије и овај сет закона само наставља ту проактивну политику Владе.

  

Дабић: Ми смо за борбу против ковида издвојили више него многе друге земље у
свету
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"Ми смо за борбу против ковида издвојили више него многе друге земље у свету и Србија
је показала да може боље и више од региона", рекао је Дабић и најавио ново повећање
плата и пензија следеће године.

  

Дабић је апеловао на градјане да носе маске и продржавају се препорука, мада сматра
да је Србија ипак показала одговорност у борби против болести ковид 19.

  

Лидер Јединствене Србије Драган Марковић похвалио је сет предложених закона јер се,
како је рекао, односе на пројекте и у локалним самоуправама.

  

Већи део говора је посветио пандемији и поновио да је почео да се плаши доктора Кона,
да "нико од тих стручњака није имао тачну прогнозу" те да не жели сатима да слуша
лекаре како причају о корони, јер је било и птичјег и свињског грипа и са тиме мора да се
живи.

  

Ипак је, казао је, гледао синоћ председника Србије Александра Вучића како обилази
изградњу нове ковид болнице и да она "прелепо изгледа на телевизији, али је битно да
брзо не буде пуна".

  
  

Присуство министра Синише Малог на свакој седници говори о томе да влада излази
отворено пред грађане и иде у сусрет проблемима

    

Посланик Социјалдемократске партије Србије Бранимир Јовановић подржао је
унапређења система енергетске ефикасности и похвалио улагање у борбу против
ширења ковида, нарочито новца које се улаже у две ковид болнице.

  

Милићевић: Опозиција жели да профитира на теми короне

  

Посланик СПС-а Ђорђе Милићевић рекао је да "присуство министра Синише Малог на
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свакој седници говори о томе да влада излази отворено пред грађане и иде у сусрет
проблемима".

  

Милићевић је поновио низ критика на рачун дела опозиције која, како је навео, "жели да
профитира на теми короне".

  

Посланици ће до краја ове седнице размотрити и неколико кадровских решења, а
гласање о свим предлозима најављено је за четвртак.

  

(Бета, Н1) 
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