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Скупщтина Србије усвпјила је минулпг викенда бучет за 2017. гпдину, у пквиру кпга је
предвиђенп 300 милипна динара за наставак радпва на “Ипсилпн” краку Кпридпра 10 и 111
милипна динара за наставак радпва на рекпнструкцији и адаптацији зграде Нарпднпг
ппзприщта.

Ове вести су итекакп пбрадпвале Субптишане, нарпшитп јер све дп пве гпдине држава није пунп
марила за пве велике прпјекте у нащем граду.
Наиме, зграда Нарпднпг ппзприщта срущена је 2007. гпдине, а према угпвпру кпју је тада
пптписан између Републике Србије, Изврщнпг већа Впјвпдине и Града Субптице, пве три
инстанце су у пбавези да изградоу пбјекта финансирају у пднпсу 45-45-10 пдстп. Међутим,
нпвац за ппшетак радпва, прву и ппшетак друге фазе, пбезбедила је Република Србија, путем
Наципналнпг инвестиципнпг плана, а пнда је финансираое преузела Ппкрајина, шијим
средствима се, уз велике муке, стиглп дп пете фазе. Нпвца из републишке касе ппсле друге
фазе а све дп пве гпдине, гптпвп да није ни билп. О тпме сведпши ппдатак да је пд укупних 830
милипна динара (закљушнп са петпм фазпм), кпликп је дп сада улпженп у пбнпву „Талијинпг
храма“, 32% средстава пбезбедила Република, путем НИП-а и Министарства културе, 62%
Ппкрајина, путем Фпнда за капитална улагаоа, а 7% Град Субптица.
Ппсле дужег времена, из пвпгпдищоег републишкпг бучета пбезбеђенп 35 милипна динара, а
у гпдину кпја дплази, Нарпднп ппзприщте мпже ући са пунп пптимизма, јер ће наставак радпва
бити пбезбеђенп 111 милипна динара. Какп се пета фаза ближи крају, на ред дплази щеста,
кпја ппдразумева уређеое фасаде према улици Бранислава Нущића и ппстављаое металних
врата.

У истпј ситуацији је и „Ипсилпн“ крак Кпридпра 10, пбилазнице пкп Субптице, кпја се гради
вище пд шетврт века. Од укупнп 22.6 килпметара сапбраћајнице кпја впди пд Бикпвашке петље,
прекп Чантавирскпг пута и пруге Бепград-Субптица, дп гранишнпг прелаза Келебија, за свп пвп
време урађенп је маое пд пплпвине ппсла. Недавнп су мащине ппнпвп забрујале на
„Ипсилпн“ краку, а Влада Србије је пве гпдине у наставак радпва улпжила 123.5 милипна
динара. У нареднпј гпдини биће пбезбеђенп 300 милипна динара, намеоених за изградоу
депнице пд Келебије дп петље Југ.
- Ппнпсан сам щтп је Влада Србије преппзнала знашај пвих капиталних прпјеката у нащем
граду. Обезбеђенп је мнпгп вище нпвца негп ранијих гпдина и захваљујући тпме, пве
инвестиције сигурним кпрацима иду ка свпјпј реализацији - каже за нащ сајт градпнашелник
Бпгдан Лабан. - Има јпщ дпста ппсла, али, истп такп, ппстпје жеља и впља свих нивпа власти да
се заједнишким снагама пви прпјекти заврще.

