УСКОРО
КРЕЋЕ
ИЗГРАДЊА
У
МЕЂУРОВУ, ПОПОВЦУ, КОМРЕНУ…..
Градоначелник Дарко Булатовић разговарао је данас са
представницима савета грађана са подручја градских општина
Палилула и Црвени Крст о реализацији планираних радова на
канализационој мрежи, водоводу, асфалтирању улица, што су

Наиме, стари водосистем који је грађен, о㐀

㴀, грдоина

Прошле године 270 километара регионалних пруга је
реконструисано. Ове године планирамо да то буде око 300
километара. Једна од пруга која јесте најлепша , али се
показало да је сада постала најненефикаснија и недовољно
безбедне је пруга између Ниша и Зајечара. На данашњи дан смо
почели реконструкцију , надам се и верујем да ће до лета
следеће године ће бити потпуно завршена“, рекла је Зорана
Михајловић.
“Улажемо стотине милиона евра у пруге. Радићемо
заједно и на обилазници око Ниша, електрификацији и
модернизацији пруге Ниш-Димитровград, а настављамо радове и на
брзој прузи Београд-Будимпешта”, додала је потпс呲‰једнина

правилу то требало да се ради на сваких 20-25 година” рекао
је Јефтић.

ИНТЕНЗИВНО
САОБРАЋАЈНИЦА
ОКОЛИНИ

СРЕЂИВАЊЕ
У
НИШУ
И

Без обзира на временске прилике, широм града ужурбано се ради
на крпљењу ударних рупа и поправци саобраћајница. Након што су
предтходних дана екипе путара из предузећа Трејс и Водоградња
поправљали оштећења на Булеварима и улицама у централној
градској зони, данас се радило на Палилули, у Мокрањчевој,
улици Станоја Бунушевца и Божидарчевој, али и на путу МраморКрушце, Књажевачкој и путу од Доње Врежине према Малчи.
Градоначелник Дарко Булатовић и директор Дирекције за изградњу
града Небојша Ловић обишли су неколико локација на којима су
извођени радови, а посебно је истакнута важност пута од
Врежине ка Малчанској петљи на коју су се грађани често жалили
i која, због своје важности, представља један од приоритених
праваца.

Директор Ловић наглашава да ће се са радови吨 ⤠⠄䀳㠄䠄㬄㠩㌠ио㠲и吨 ⤠⠄䀳

али и тешких машина које су готово свакодневно пролазиле кроз
село, коловоз тешко оштећен на великом броју места.
Градоначелник је рекао да се и овде ради о привременом решењу,
а да ће на пролеће бити урађена комплетна рехабилитација и
сређивање улица у селу. Он је поновио да ће се сутра, како је
обећано, састати са мештанима и договорити динамику радова на
решавању и других, дугогодишњих комуналних проблема са којима
се људи у Јасеновику суочавају годинама.

ОДРЖАН ОБЕЋАНИ САСТАНАК СА
ЖИТЕЉИМА ЈАСЕНОВИКА
Градоначелник
Дарко
Булатовић
и
представници
електродистрибуције, јавно комуналних предузећа, општине
Пантелеј и Дирекције за изградњу града разговарали су синоћ са
мештанима Јасеновика о решавању проблема у селу, као што је и
обећано за време акције уклањања преврнутих цистерни.
Санација оштећених саобраћајница је већ почела, рекао је
градоначелник Булатовић и истакао да ће врло брзо све ударне
рупе бити попуњене, а директор Дирекције Небојша Ловић је
најавио комплетну рехабилитацију свих улица у селу за пролеће,
одмах по окончању процеса јавних набавки.
Договорена је и поправка и допуна уличног осветљења, што ће
бити урађено у наредних десетак дана.
Када је у питању одвоз смећа, побољшање напона у електромрежи
и решавање проблема са сеоским водоводом, јавним превозом и
уређењем школе, надлежни су преузели обавезу да у наредним

недељама изнађу решења и за та питања.
Што се железничке пруге, која је и довела Јасеновик у центар
пажње јавности, тиче, на збору је речено да ће њена
реконструкција званично отпочети у понедељак, 25. фебруара,
а у оквиру тог пројекта биће уређена и додатно обезбеђена и
два пружна прелаза у самом селу, што је био и један од
основних захтева мештана Јасеновика.

ОБИЛАЗАК ГРАДИЛИШТА
ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА

НАУЧНО

Градоначелник Дарко Булатовић обишао је данас
градилиште будућег Научнотехнолошког парка на Градском пољу
где је од Александра Никчевића представника компаније Конкорд
Вест извођача радова добио уверавање да се, без обзира на
временске прилике, радови изводе планираном динамиком и без
кашњења.
”Киша и хладно време нам праве мале проблеме, јер
не дозвољава бетонирање и изолационе радове, али то неће имати
утицаја на укупну динамику, тако да ће сви уговорени рокови
засигурно бити испоштовани”, рекао је Никчевић.
Градоначелник Булатовић је истакао да је задовољан
током радова, јер је ово важан државни пројекат, али и
пројекат од немерљиве важности за град Ниш, и за
високообразоване људе и научнике, пре свега.
Булатовић је нагласио да је ”право задовољство
видети на једном месту три велика крана који граде Научно
тЯ䝓ㄠ杳ੂ吠〮㤷㍔挠嬨д ⤠⠄㼄〄䀄㨄⁛⠄㐀 п挠嬨д ⤠⠄㽁䈄〄㴄〾㈄㔩㌄㐀 па⤠ⴳд ⤠⠄㼄〄㠄㬿〄㐄㴄㸸㨄㔩㐀

радови
на новој згради Електронског факултета, а и на
Студентском дому, пошто је све спремно за наставак ове

Визиторски центар имаће део за изложбено-галеријски
простор, смештај спелеолошке опреме, угоститељске услуге и
одмор посетилаца, као и простор за водиче, обезбеђење и
продају карата, и санитарни чвор, каже Парлић.
Градоначелник Булатовић је рекао да је ово још један
од најважних пројеката за град, када је у питању развој
туризма у Нишу.
”Значајан је пројекат не само због самог локалитета
Церјанске пећине и њеног потенцијала, и великог броја
спелеолога и туриста који је посећују. Ово неће служити само у
сврху овог локалитета, већ је значајно за читаво ово подручје
у коме се налазе и манастири, бање, пећински системи, и много
других, туристима занимљивих знаменитости”, рекао је
Градоначелник Булатовић.
У општини Пантелеј кажу да ће априла отпочети радови
и асфалтирању недостајуће деонице од 300 метара и изградњи
окретнице код самог дома, чиме ће читав овај комплекс бити

Градоначелник је рекао да се, без обзира на календар и
временске прилике у сваком делу града ради и решавају се

Радови на реконструкцији деонице дуге око 400 а широке
5,5 метара, која је и била најтеже оштећена, отпочели су 1.
новембра и завршени су за мање од 40 дана, иако је првобитни
рок био крај године.
”Већ на пролеће, машине ће стићи и у друге улице у
Међурову, а, у договору са грађанима, решаваћемо и проблеме са
водоводом, канализацијом, струјом, тротоарима. Циљ нам је да
сваке године решимо по неки проблем, јер у ово село, као и у
многа друга, није улагано деценијама и немогуће је урадити све
одједном”, поручио је Градоначелник Булатовић.
Иначе, читав пројекат коштао је нешто више од 6 милиона
динара, обезбеђених из Програма периодичног одржавања
саобраћајница.

ГРАДОНАЧЕЛНИК РАЗГОВАРАО СА
ЖИТЕЉИМА ДУРЛАНА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић разговарао је са житељима
Дурлана и околних насеља у сали месне канцеларије Моша Пијаде
у Књажевачкој улици. Повод за овај сусрет била је намера
Градоначелника да се у што широј јавној расправи дође до
коначног решења за Буџет Града Ниша за 2019. годину који би
предвидео механизме за решавање што већег броја комуналних
проблема грађана.
Градоначелник Булатовић је поновио да ће у градској каси за
наредну годину бити неупоредиво више средстава за програм
изградње него претходних година, пре свега због успешно
спроведеног програма штедње и измиривања дуговања из ранијег
периода, што за резултат има чињеницу да је Град сада
финансијски стабилан и може да планира развој ослањајући се на

сопствена средства, а не на кредите, што је до сада најчешће
био случај.

