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РАСВЕТА ЈЕ ПРИОРИТЕТ

Градоначелник града Сомбора Немања Делић одржао је састанак са директорима
Јавних комуналних предузећа из Сомбора.
Директори сомборских предузећа су у
присуству медија изнели којим се конретно активностима баве и које се активности
планирају у наредном периоду.

Саша Крстић, директор Дирекције за изградњу града, рекао је да су извршене све јавне
набавке за радове који су у плану и програму за ову годину. Приоритет у граду је
реконстукција и одржавање јавне расвете. У овим активностима има много проблема јер
се посао своди на тражење прекида у кабловима. Због тога посао иде спорије него што
је планирано. У току је и санација путева на Првомајском булевару. Недавно су
закрпљене Мирна и Доситејева улица. Радови на реконструкцији ових улица су се
одужили само због временских неприлика. Још увек се санирају последице поплава на
неким сомборским улицама. Најављен је скори почетак радова на путу за Градину, а при
крају су радови на путу Чонопља-Пачир...

О активностима и радовима Јавног предузећа “Водоканал” говорио је директор
Страхиња Шљукић.

Андрија Пензеш директор ЈКП “Чистоће” рекао је да је ово предузеће сопственим
средствима кренуло у уређивање прилаза Великом православном гробљу. Уредиће се
улаз из улице Вере Гуцуње као и унутрашња стаза. Уз донацију једног суграђанина
ускоро ће бити постављена и спомен чесма. Сви послови око уређивања зеленила и
одржавања чистоће града теку по плану и могућностима расположивих капацитета и
средстава. Посебан напредак је постигнут у прикупљању ПЕТ амбалаже и сличног
отпада

Александар Пиља директор “Паркинг Сервиса “ најавио је уређивање и обележавање
нових и постојећих паркинг места. На појединим местима биће постављена нова
сигнализација и нови саобраћајни знаци. Пиља је са задовољством напоменуо да је
завршена реконструкција прилаза паркингу код Народног позоришта. Нови систем греб
картица је већ месец дана у току и грађани се полако али сигурно навикавају на њега.
Најављено је да ће предузеће до краја године набавити и “лисице” као средство за
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несавесне возаче.

На крају конференције на питање новинара о предузећу “Алпина” које је извођач радова
на нашој главној улици и о коначном завршетку радова, градоначелник Немања Делић је
изјавио да је Уговор са извођачем једнострано прекинут. Предмет се налази у правној
служби и ускоро се може очекивати расписивање новог конкурса за извођача који ће то
радове на сомборској главној улици урадити у оптимално најкраћем могућем року.
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