РАДОВИ У ТОПЛИЧИНОЈ ТЕКУ ПО
ПЛАНУ
Радови у Топличиној улици, на изградњи коловоза и тротоара,
који су почели 14.новембра, одвијају се по унапред утврђеној
динамици. Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и члан Градског
већа Милош Милошевић обишли су радове и добили уверавања од
извођача, АБМ Путоградње Мрамор, да ће Топличина улица, једна
од најпрометнијих у граду, добити ново рухо до средине
јануара. „Све иде по по плану. Новина је да када год имамо
реконструкцију или изградњу нове улице, сва јавна предузећа
имају и имаће обавезу да нам доставе своје планове како би сви
радови били у сагласности са динамиком коју утврди Град и
извођачи. Учинићемо све што је у нашој моћи да се ствари
доведу у ред, да се плански ради, да се поштују рокови, да
грађани најмање осете проблеме и да се испоштује квалитет.
Постоји потпуна координација са ЈКП. Свако има времена да се
добро организује и синхронизује са градом како би сви објекти
који се раде били за понос“, поручио је градоначелник овом
приликом. Иначе, радови у Топличиној реализују се преко
Програма уређивања грађевинског земљишта и њихова вредност је
11,9 милиона динара.

ОДРЖАН
ДИЈАЛОГ

АНТИКОРУПЦИЈСКИ

У сали Скупштине града Ниша данас је, у организацији Локалног
антикорупцијског форума, одржан антикорупцијски дијалог
“Борба против корупције на локалном нивоу”, којим ово
самостално и независно градско тело завршава Дијалоге те врсте

за ову годину.
Непосредни повод за одржавање Дијалога са овом темом је
актуелна израда модела Локалног акционог плана за борбу против
корупције за који је надлежна Агенција за борбу против
корупције, у сарадњи са локалним самоуправама и другим
заинтересованим актерима. На основу овог модела би све локалне
самоуправе у Србији у току 2017. године требало да донесу и
усвоје Локалне акционе планове ове врсте. Очекује се да модел
Локалног акционог плана понуди и модел локалних
антикорупцијских тела која су приориотетно задужена за његову
реализацију.
Антикорупцијски дијалог је једна од мера у Локалном плану за
борбу против корупције града Ниша, који је усвојила Скупштина
града у јулу 2011. године.
На Антикорупцијском дијалогу са грађанима су разговарали
градоначелник Ниша Дарко Булатовић, Председник Скупштине града
Ниша Раде Рајковић, Заменик директора Агенције за борбу против
корупције Владимир Јоксимовић, Директор Бироа за друштвена
истраживања Зоран Гавриловић и координаторка ЛАФ-а Зорица
Миладиновић.

