ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА
ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ
Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић положила је
данас камен темељац за изградњу 190 станова за припаднике
служби безбедности у Нишу.
Брнабић је поручила да држава на тај начин жели да изрази
захвалност људима који раде најтеже и најопасније послове и
спремни су да жртвују своје животе да би сачували безбедност
свих грађана Србије.
Она је истакла да је са председником Србије Александром
Вучићем, који је означио почетак изградње станова за
припаднике снага безбедности у Врању, на истом задатку, а то
је да покажу бригу о свим грађанима и квалитету и стандарду
њиховог живота.
Она је подсетила на то да је 21. новембра прошле године у Нишу
постављен и камен темељац за изградњу научно-технолошког парка
Ниш, што је доказ да Влада жели да тај град буде иновациони
центар Србије и град електронике.
Отприлике у исто време биће завршена изградња научнотехнолошког парка и првих 190 станова, па ћемо поново доћи
овде да обележимо усељење наших најмлађих научника и ИТ
компанија, као и првих породица припадника служби безбедности,
поручила је председница Владе.
Брнабић је најавила и да ће у Нишу у априлу бити постављен
камен темељац за нову зграду Електронског факултета, изразивши
наду да ће овај пројекат бити завршен у мандату ове владе.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић рекао је да ће за изградњу
станова за припаднике служби безбедности у Нишу из државног
буџета бити издвојено 800 милиона динара, а станови ће бити
завршени за 12 месеци.

„Град је преузео обавезу да, паралелно са изградњом станова,
изгради недостајућу комуналну инфраструктуру – топловодну
мрежу, саобраћајнице, водоводну и канализациону мрежу.
Завршили смо јавне набавке и урадили пројекте тако да ће ти
послови врло брзо кренути“, истакао је Булатовић.
Он је казао да ће се изградњом станова за припаднике службе
безбедности створити услови да део простора касарне „Стеван
Синђелић“ који се налази у центру насеља буде искоришћен за
изградњу вртића и мањих спортских терена.

