ПОТВРЂЕНА ОДЛИЧНА САРАДЊА
ГРАДА И РЕПУБЛИКЕ
У оквиру посете Нишу, Председница Владе Србије Ана Брнабић разговарала је са Градоначелником
Дарком Булатовићем и његовим сарадницима.
”Имао сам прилику да разговарам са премијерком Брнабић и њеним тимом, и упознам је са свим
пројектима на којима се у Нишу у овом тренутку ради. Захвалио сам на изузетној досадашњој сарадњи и
помоћи коју Влада и Држава несебично пружају Нишу у реализацији бројних активности важних за
грађане”, рекао је Булатовић и додао да Град Ниш и Влада Србије само у овом тренутку заједнички
реализују двадесетак пројеката, од измештања и реконструкције железничких пруга, Булевара Цара
Константина и Николе Тесле, Научно-технолошког парка, реконструкције Нишке тврђаве и локалитета
Медијана, па до Градског стадиона, стрељане, спортског комплекса у Ровчету и, наравно, пројекта НишПаметан град.
Премијерка је истакла да је развој Ниша и уопште јужне и источне Србије међу приоритетима Владе
Србије, што се види и по великим улагањима у претходном периоду, у аутопутеве, аеродром и
железницу, пре свега, и поручила да ће се са добром сарадњом наставити и даље.

ПОЛОЖЕН КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА
НОВУ ЛАМЕЛУ ЕЛЕКТРОНСКОГ
ФАКУЛТЕТА
Председница Владе Србије Ана Брнабић положила је, заједно са министром просвете
Младеном Шарчевићем и градоначелником Ниша Дарком Булатовићем камен темељац
Мултифункционалне лабораторијске ламеле Електронског факултета у Нишу. Зграда,
вредна нешто више од 5 милиона Евра у којој ће бити инсталирана најмодернија
опрема, биће завршена за 12 месеци, и представљаће део будућег Научнотехнолошког и образовног комплекса на градском пољу.
“Поносан сам када видим да наша Влада, наша Држава, улаже у оно што је живот, у
оно што је будућност. У овом случају то је образовање јер је то улагање у напредак и

будућност”, рекао је Градоначелник Булатовић и нагласио да је поносан на резултате
сарадње са Владом Србије која тренутно у Нишу реализује десетак капиталних
пројеката од огромне важности за град и грађане Ниша.
На самом почетку посете Нишу, Премијерка и градоначелник обишли су градилиште
Научнотехнолошког парка и истакли задовољство динамиком радова. Премијерка
Брнабић је поручила да ће овај изузетно важан пројекат бити завршен на време, док је
градоначелник истакао да је Град Ниш спреман да све своје обавезе везане за пратећу
инфраструктуру.
Премијерка је обишл и Старт ап центар на Електронском факултету и разговарала са
запосленима из микро предузећа која тренутно користе услуге овог простора, а потом
се сусрела и представницима Универзитета, Привредне коморе и технолошких и
информатичких компанија са овог подручја који ће, највероватније, и бити међу првом
станарими будућег Научно технолошког парка.
”У ИТ индустрији је кључ и мотор нашег будућег развоја и улога Државе и Града биће
да помогне у сваком смислу развој и напредак тог сегмента наше привреде”, поручили
су Премијерка и Градоначелник.

