БУЛАТОВИЋ –
JУГ СРБИЈE

ВЕЛИКИ

ДАН

ЗА

Поводом данашњег отварања последње деонице на јужном краку
Коридора 10 кроз Србију градоначелник Ниша Дарко Булатовић
изјавио је да је ово велики дан за све грађане наше земље и
целу Србију. Посебно је истакао значај завршетка изградње
аутопута кроз Грделичку клисуру кao веома велики и за Ниш и
цео нишки крај:
„Као једна од највећих раскрсница путева на Балкану и Европи,
Ниш у којем се укрштају друмске и железничке саобраћајнице
које повезују север и запад нашег континента са крајњим
европским југом и Северном Македонијом и Грчком, односно на
истоку са Бугарском и Турском и даље са Блиским истоком,
најмодернија и најсавременија саобраћајница свакако ће
допринети нашем даљем развоју и просперитету.
Завршетак најтеже деонице јужног крака Коридора 10 кроз Србију
донеће Нишу напредак у сваком погледу, највише у привреди, јер
се очекујe, будући да је поред главне саобраћајнице кроз нашу
земљу, долазак нових инвеститора и самим тим изградња нових
призводних погона и отварање нових радних места. Исто тако
пред нама је и експанзивнији развој туризма, унапређење
културне и ефикасније спортске сарадње са земљама у окружењу и
целој Европи.
Имајући у виду географски и стратешки положај Ниша, а посебно

изузетна инвестициона улагања у развој нашег града у последњих
неколико година захваљујући посебном залагању, ангажовању и
помоћи председника Србије Александра Вучића и целе српске
владе, који су препознали наше потецијале и велике могућности,
јасно је да се налазимо пред унапређењем свих области рада и
привређивања, пред посебним технолошким развојем и, што је од
нарочитог значаја пред периодом у којем ће без икаквих дилема
доћи до стварања вишег стандарда и обезбеђења квалитетнијег и
бољег живота наших грађана.
Ниш је, дефинитивно, опет центар свих збиивања на југу и
југоистоку Србије и у правом смислу речи постаје поново
покретач развоја овог дела наше земље. Како је свих претходних
година и у сваком погледу Ниш пружао и пуну подршку и сваку
потребну помоћ на изградњи и стварању квалитетније
инфраструктуре у овом делу наше земље, на крају изражавам
своје, а свакако и задовољство наших суграђана што смо
допринели да данашњи дан буде један од највећих и
најзачајнијих за нашу Србију“, рекао је градоначелник Ниша
Дарко Булатовић.

