
Душан Бајатовић: Са добрим изборним резултатом, бићемо у влади, волели ли нас или не
петак, 11 март 2016 15:31

Члан председништва Социјалистичке партије Србије (СПС) Душан Бајатовић изјавио је
данас да ће СПС, ако постигне добар изборни резултат, сигурно бити у новој влади, без
обзира да ли неко воли или не воли социјалисте.

  

  

Он је новинарима у Новом Саду рекао да чекује да ће СПС у Војводини освојити 200.000
гласова.

  

- Ако будемо имали добар резултат сигурно ћемо бити у новој влади, без обзира да ли
нас неко воли или не - казао је Бајатовић у паузи регионалне конференције "Енергетске
перспективе и изазови".

  

Бајатовић је додао да ће кампања СПС бити кратка и да неће бити скупа, јер за то нема
разлога, као и да ће бити орјентисана на човека и бираче.

  

- Ми очекујемо да ће СПС као партије социјалне правде, која сада Србији фали више
него икада, бити препозната као један фактор стабилности, али и политичке
одговорности да се бори за српске националне интересе - рекао је Бајатовић.
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Он је казао да ће СПС када су у питању социјална, али и економска и државна питања
бити добар сарадник свима који у том правцу раде.

  

Душан Бајатовић најавио ниже цене гаса од априла до јуна месеца

  

Директор Србијагаса Душан Бајатовић најавио је данас ниже цене приордног гаса од
априла до јуна.

  

  

Бајатовић је након регионалне конференције "Енергетске перспективе и изазови" на
Новосадском сајму новинарима рекао да ће актуелна цена природног гаса важити до
краја марта месеца, а да ће у периоду од априла до јуна бити нижа.
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Говорећи о тржишту природног гаса и других енергената у Србији Бајатовић је казао да
је оно либерализовано и да свако може да добије лиценцу за трговину.

  

- Сви могу да приступе вишку транспортног система који ће бити под власништвом
Дистрибуције гаса србије као нове фирме и сви могу да се појаве на српском тржисту -
рекао је Бајатовић.

  

Према његовим речима цене неће бити једини опредељујући фактор приликом
одлучивања од кога ће се куповати природни гас или електрична енергија, већ да ће
значајан утицај на то имати услови из уговора о начину повлачења енергената,
гаранцијама за преузете количине и други параметри.

  

Бајатовић је рекао да верује да ће време праве конкуренције на тржишту Србије када је
о нергентима реч, бити од 2018.

  

Конференцију су заједнички организовали Новосадски сајам и Компанија "Колор прес
група" из Новог  Сада и на њој су поред министра за рударство и енергетику
Александра Антића и Бајатовића, учествовали амбасадор Холндије у Београду Хенрик
ван де Дол, представник америчке амбасаде задужена за економска питања Ана Булс и
шеф економског оделења Делегације ЕУ у Србији Фрик Јанмат.

  

Министар енергетике Александар Антић је претходно рекао да је Србија у потпуности
енергетски независна држава која је прошле године у производњи електричне енергије
остварила суфицит од, како је нагласио, 40 милиона евра.

  

Према Антићевим речима изградњом нових објеката са обновљивим изворима енергије
тај суфицит ће се додатно повећати.

  

- На реструктуирању ЕПС-а и Србијагаса урадјено је далеко више него што је јавност
упозната. Србијагас од новембра 2014. године није направио ни један динар дуга за
новоповучени гас од гаспрома, а Гаспрому је враћено 200 милиона дуговања
направљеног пре 2014. - рекао је Антић.
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Он је истакао да је Србијагас по први пут у својој историји једну пословну годину
завршио позитивно, док је ЕПС коме је, како је рекао, због катастрофалних поплава
предвидјан минус од 21 милијаре динара, 2015. годину завршио са "две и по милијарде
динара у плусу".

  

(Бета-Блиц)
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