ПОТПРЕДСЕДНИК СТЕФАНОВИЋ
У НИШУ
Потпредседник Владе Србије и министар полиције Небојша Стефановић
посетио је данас Ниш и поред сусрета са основцима у школи Душко Радовић
и обиласка Полицијске управе, разговарао и са Градоначелником Ниша
Дарком Булатовићем у Градској кући. Састанку су, поред Вицепремијера и
Градоначелника и њихових најближих сарадника, присуствовали и директори
ЕПС и Путева Србије Милорад Грчић и Зоран Дробњак и начелница
Нишавског управног округа Драгана Сотировски.
У разговору је посебно истакнута одлична досадашња сарадња Града и
Државе и наглашена потреба за њено даље интензивирање и унапређење,
кроз, како је рекао министар Стефановић, привлачење нових инвеститора и
отварање нових радних, изградњу нових путева, нових водовода,
канализационих система и све оно што је људима у овом делу земље
потребно.
”Ниш је изузетно важан за Владу Србије, и не само град, већ читав регион, и
Држава ће и убудуће улагати значајна средства у овај део земље и
подржавати све велике пројекте значајне за грађане”, рекао је Стефановић.
Градоначелник Булатовић је истакао да је потпредседнику Владе поднео
извештај о свему што гради и планира у Нишу, а посебно о великим,
државним пројектима у којима се најбоље и види добра сарадња Града и
Државе.
”Велико хвала још једном Влади и Председнику што помажу да Ниш поново
постане велико градилиште, са преко 20 кранова широм града и бројним
инфраструктурним и капиталним пројектима које заједнички реализујемо.
Сарађиваћемо и даље јер Ниш и Нишлије морају бити мотор развоја читавог
региона и Југа Србије”, поручио је Градоначелник Ниша.
Заједно са министром и челним људима ЕПС-а и Путева Србије,
Градоначелник је, у Официрском дому, присуствовао и разговору са
грађанима, који су од потпредседника Владе и директора великих државних

система тражили помоћ у превазилажењу реалних, свакодневних проблема
са којима се суочавају. Министар Стефановић је поручио да се питање
надлежности у оваквим разговорима не сме наводити као одговор.
”Сва питања су саслушана и записана, и наш посао је да на њих нађемо
одговор, а надам се, и решење, и да вас о томе директно обавестимо у
најкраћем року”, рекао је Небојша Стевановић.

