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Булатовић

састао

се

данас

са

министром рударства и енергетике Александром Антићем и
разговарао о решавању
градских проблема за које ће помоћ
ресорног министарства бити неопходна. Договорено је да се у
наредних неколико дана сусретну министар Антић, градоначелник
Булатовић и директора ЕПС-а Грчић, како би се решио проблем
мештана у насељу Црвена звезда којима је због неплаћених
рачуна искључена електрична енергије. Циљ је да се пронађе
решење и путем најповољнијег репрограма дуга за струју, овај
проблем реши у најкраћем могућем року како би мештани Ромског
насеља зиму дочекали у топлим и осветљеним кућама, као што је
то било у претходном периоду. Министар Антић је поручио да ће
Министарство рударства и енергетике пружити помоћ Граду како
би се опремиле радне зоне, посебно радна зона Лозни калем и
радна зона Запад. Циљ је да се земљиште потпуно опреми и стави
у функцију развоја Града. На састанку је било речи и о низу
пројеката које ће Град доставити министарству, посебно када је
реч о пројекту искоришћења геотермалних вода. Градоначелник
је поручио да се остварује политика Владе Републике Србије на
челу са премијером Александром Вучићем, која у први план
ставља грађане и решавање њихових проблема. Ми ћемо као
одговорна локална самоуправа учинити све да се у потпуности
ставимо у функцију грађана Ниша јер је то наш примарни
задатак, поручио је градоначелник Ниша. Министар Антић је
истакао да Влада чини велике напоре како би се Србија
развијала. Он је казао да се сви крајеви Србије морају
развијати и да је то разлог зашто се Влада налази 7 дана у
Нишу јер читав југ Србије заслужује, будући да је највише дао
за Србију, да се однос државе према југу наше земље напокон
промени. Наш енергетски сектор мора да да неопходну енергију

за привредни раст и развој и стим у вези план Електропривреде
Србије предвидеће све инвестиције које ће омогућити да се у
функцију ставе радне зонеу Нишу како би оне биле спремне за
долазак инвеститора. Заједно са Градом Нишем ћемо успешно
реализовати енергетску политику и решити вишегодишње проблеме,
поручио је министар Антић. Министар Антић и градоначелник Ниша
током данашње посете министра Нишу, обишли су и топлану „Југ“.
Министар је позвао грађане Ниша да заједно са руководством
града и Градске топлане поведу дијалог како би се проблеми
којих је у претходном периоду било, превазишли и грађани
остали на систему даљинског грејања јер је то дугорочно
најповољније за грађане.

