ГРАДОНАЧЕЛНИК У ВУКМАНОВУ
И БЕРБАТОВУ
Градоначелник Дарко Булатовић разговарао је са мештанима Бербатова и
Вукманова. Сусрету су, поред Градоначелника, присуствовали и
представници ЕПС, Градске општине Палилула, Дирекције за изградњу
града, ЈКП Наисус, ЈКП Медијана, ЈКП Паркинг сервис и Секретаријата за
пољопривреду.
Градоначелник је истакао да ће у Буџету за наредну годину бити три пута
више средстава за Програм изградње и комуналног уређења и да ће то
створити услове да се много више и ради на обезбеђивању бољих услова за
живот без обзира да ли је у питању градско или приградско подручје.
Мештани су Градоначелника упознали са највећим проблемима, а као горућа,
у разговору су истакнута питања водоснабдевања, електричне енергије,
путне инфраструктуре, канализације, а када је у питању Вукманово, и велика
штета коју усевима наносе дивље свиње, али и ловци који их лове.
Представници Електропривреде најавили су почетак радова на замени
стубова и проводника на 10 КВ далеководу од Габровца до Вукманова, што
би, када радови буду завршени, што се очекује до краја летње сезоне,
требало да овом селу, али и суседном Бербатову омогући много стабилније и
уредније снабдевање електричном енергијом.
Ове недеље почеће и санација коловоза и ударних рупа на путу до
Вукманова и Бербатова, кошење траве и растиња дуж пута и у самим селима,
као и замена уличног осветљења.
Такође, договорено је да се по питању водоснабдевања и одржавања сеоских
водовода активније укључе и стучњаци ЈКП Наиссус који треба прегледају
систем и предложе мере за будуће одржавање и побољшање система којим
се водом снабдевају мештани Вукманова, пре свега.
Поред тога, наглашена је и потреба за организованим одвозом смећа из
Вукманова и Бербатова, који још нису у систему ЈКП Медијана, и почетак те
активности планиран је за почетак јесени.

Градоначелник Булатовић је рекао да ће слични састанци са мештанима
осталих сеоских и приградских насеља у Нишу бити организовани и
наредних недеља, како би се у припреми планова и програма изградње за
наредну буџетску годину у што већој мери сагледале и реалне потребе
грађана, и изнашла решења за горуће проблеме.

