НОВА САОБРАЋАЈНИЦА СПАЈА ДВА
БУЛЕВАРА -12.ФЕБРУАР И НИКОЛА
ТЕСЛА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са сарадницима обишао је
данас почетак радова на изградњи саобраћајнице која ће
повезивати Булевар Николе Тесле са Булеваром 12.Фебруар. На
ова начин ће се, како је појаснио градоначелник, заправо ова
саобраћајница спојити са Сомборским булеваром и уједно ће се
растеретити улица Александра Медведева. Радове на овој
саобраћајници, дужине 655 метара и ширине 24 метра, која ће
поред коловоза ширине 13 метара имати и бициклистичку стазу и
тротоаре, као и разделно острво, изводи Техноградња из
Крушевца, а финансирају заједнички Град Ниш и Министарство
финансија. Укупна вредност радова је близу 57 милиона а рок за
завршетак, 45 календарских дана с тим што су могућа одступања,
будући да се завршава грађевинска сезона и да због временских
прилика може доћи до продужетка овог рока и до три месеца.
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На иницијативу Министарства унутрашњих послова Републике
Србије, Мисије ОЕБС-а у Србији (Организације за европску
безбедност у Србији) и Сталне конференције за градове и
општине новембра 2015. године покренута је иницијатива
”Локални савети за безбедност”.
Њен главни циљ је промовисање партнерства локалне самоуправе и
полиције, односно институционализовање тог партнерства кроз

локалне савете за безбедност. Предвиђено је да савети буду
механизам комуникације и саветовања локалне власти, полиције и
осталих чинилаца значајних за локалну безбедност (представника
свих важних државних и локалних инстутиција, здравства,
школства, Центра за социјални рад, невладиних организација),
са циљем да град учине безбеднијим местом за живот свих
грађана и грађанки.
Уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији чланови Савета за безбедност
Града Ниша и радних група које су оформљене, урадили су Нацрт
Стратегије безбедности за период
2017-2020. Предстоје нам
јавне расправе у свим градским општинама у наредних месец дана
како бисмо грађанство и представнике организација цивилног
друштва упознали са плановима Града који проистичу из овог
стратешког документа, а имају везе са унапређењем свих
аспеката безбедности у граду.
О распореду одржавања јавних расправа, као и месту на коме ће
оне бити организоване, сви заинтересовани ће бити информисани
путем сајта града Ниша и саопштења за јавност, као и преко
представника градских општина.
Од понедељка, 20.новембра грађани ће моћи, путем маил адресе
savet.bezbednost@gu.ni.rs, слати своје предлоге и сугестије
на Нацрт Стратегије безбедности Града Ниша и то до 10.децембра
текуће године.
Додатак: Нацрт стратегије безбедности Града Ниша за период
2017-2020. године

