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Поштовани,

 

Прије свега, користим прилику да Вас поздравим, и захвалим се на постављеном питању. Информисан сам
да пишете о пројектима општине Источно Ново Сарајево, и волио �их да користите директне изворе
података, односно општинску управу као извор, чиме �и могућност грешке и тачног информисања �ила у
потпуности минимизирана. У сваком случају, општинска управа општине Источно Ново Сарајево ће Вам
увијек пружити све неопходне, и што је нај�итније истините и тачне податке.

 

Уговор о изградњи спортског игралишта у селу Тврдимићи, потписан је 23.09.2019.године, са предузећем
„УНИОТЕЦ“ д.о.о. Источно Сарајево. Рок извођења радова је 60 дана од дана увођења извођача у посао.
Извођач је уведен у посао у току окто�ра. Тренутно су окончани радови на постављању припремне подлоге
за терен и одређен је дио за три�ине. Такође, постављени су ивичњаци на терену. З�ог лоших временских
услова (ради се о локацији на 1.000 метара надморске висине), нису окончани радови на постављању
вјештачке траве као финалне подлоге на терен, и наши планови су да ће овај посао �ити окончан до краја
марта 2020.године, најдаље. Разлог планираног кашњења су искључиво временски услови и зато што се у
посао ушло током окто�ра. А ушло се тада зато што смо чекали да се заврше све неопходне процедуре у
Инвестиционо-развојној �анци Репу�лике Српске, која је један од инвеститора овог пројекта са 85.000,00
КМ, док је општинска управа већ о�ез�једила 35.000,00 КМ.

 

Као што је већ наведено, ради се о спортском терену са вјештачком травом као подлогом, димензија 40x20
метара, уз постављање све опреме на терен, и изградњу �етонских три�ина.

 

У случају потре�е за додатним информацијама, стојимо Вам на располагању.

 

С поштовањем,

 

Начелник општине

мр Љу�иша Ћосић
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