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Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре одабрало је консултанта за
реализацију пројекта „Заштита биодиверзитета и вода језера Палић и Лудаш“, чиме су се
стекли услови да и званићно почне овај изузетно значајан посао, који финансира немачка КфЊ
банка са чак 6.5 милиона евра.

Чланови аустријске консултантске куће „Посцх анд Партнерс“ извршили су увид у
документацију и одржали су први састанак са представницима локалне самоуправе и
менаџером пројекта и по веома су задовољни оним шро је до сада урађено.
- Консултанти су веома задовољни што је завршена комплетна пројектно – техничка
документација за изградњу водоводне и канализационе мреже у насељу Палић, као и
потисног вода, а управо је то највећи део пројекта, односно на то ће бити усмерено чак 67
одсто средстава. Прибављене су све грађевинске дозволе, консултанти ће припремити
међународни тендер и наш заједнички циљ је да до краја године имамо закључен уговор са
извођачем радова за изградњу канализационе мреже и потиског вода на Палићу – објашњава
Предраг Радивојевић, директор ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и
становање. - Задовољни су и урађеном експропријацијом земљишта, а морам да подсетим да
када је тим градоначелника Богдана Лабана преузео пројекат није био решен ниједан
предмет. Сада је комплетно решена источна обала и више од 80 одсто посла је урађено на
западној и јужној обали Палићког језера. Када се заврши то, почећемо са експропријацијом
земљишта око Лудашког језера.
Потом следе анализа рада пречистача отпадних вода и препоруке за његов ефикаснији рад,
као и садња зеленог појаса, односно изградња бициклистичке стазе око Палићкој језера. То би
требало да буде „тампон зона“, односно да допринесе да штетне материје са околних оранице
не иду у језера. После овог следи санациони излов рибе.
Подсетимо, споразум између Града,, Министарства грађевинарства и немачке КфЊ банке
потписан је у новембру прошле године. Уз помоћ донације од 6.5 милиона евра коначно би
требао да буде решен дугогодишњи проблем са језерском водом.

