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Istinomjer <istinomjer@istinomjer.ba>

Медијски упит
info@opstinains.net <info@opstinains.net> Thu, Apr 30, 2020 at 10:01 AM
To: Istinomjer <istinomjer@istinomjer.ba>

Поштовани,

У складу са Вашим интересовањем за реализацију пројекта рекреативно-туристичког комплекса Тврдимићи у селу
Тврдимићи општина Источно Ново Сарајево, о�авјештавамо Вас да Општинска управа Источно Ново Сарајево већ
посљедње три и по године имплементира наведени пројекат, те да се исти реализује у склопу ур�анистичког пројекта
рекреативно-туристичког комплекса Тврдимићи.

Тренутно је у току завршетак радова на игралишту са вјештачком травом као подлогом и три�инама (слике можете
видјети у прилогу). Дошло је до мањег кашњење з�ог про�лема у на�авци траве која је увезена, а поменути про�леми су
изазвани з�ог пандемије вируса COVID-19 и временским условима на које не можемо утицати. Међутим, као што у
приложеним фотографијама можете видјети поменута трава је стигла.

Такође, претходних дана су окончани радови на постављању носача за �ицикле и завршава се изградња другог мањег
Ловачког дома, што такође можете видјети у прилогу мејла, а ради се и на постављању вјештачке стијене за рекреацију.

У току је израда главног пројекта проширења и реконструкције сао�раћајнице, која ће ићи са регионалног пута све до
самога Дома и припадајућим паркингом.

У току ове године ћемо приступити из�ору стратешког партнера за изградњу викенд-насеља које је предвиђено
Ур�анистичким пројектом и продаја локација за викенд о�јекте.

Надамо се да ће нам у�лажавање актуелне ситуације омогућити да и ове планове проводимо континуирано у овој
години.

У прилогу овога мејла Вам шаљемо фотографије које говоре о ономе што тренутно радимо на Тврдимићима, те Вас
свакако позивамо да и сами посјетите наведени локалитет и увјерите се у исто.

С поштовањем,

КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА

[Quoted text hidden]
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