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ЕКОНОМИЈА
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ВЛАДА УСВОЈИЛА ИЗВЈЕШТдЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗА ЖЕЉЕЗНИЧКУ ИНФРДСТРУКlYРУ

За одржава
реконструкц

милиона
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У прошлој годи ни за тенуће одржавање граIJевинсне инфра
структуре утрошено је 3,6 милиона еура, а за тенуће одржавање
електр отехничне инфраструюуре 1,2 милиона, дон је уп равља
ње и регулисање саобраћаја ноштало 1,98 милиона еура
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Поре ској ynpaвH у обавља·
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