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Ugovori za projekt obnove Španjolskog trga i projekt obnove Saborne crkve potpisani su danas u Mostaru.
Radovi na rekonstrukciji Španjolskog trga počet će za tjedan dana, a trebali li bi biti završeni za 4
mjeseca.
Ukupna vrijednost radova na rekonstrukciji Španjolskog trga je 950 638,50 konvertibilnih maraka (KM).
Vrijednost radova koje će izvoditi tvrtka Hering je 875 638, 50 KM, pri čemu Grad Mostar sudjeluje s
250 tisuća KM, UNDP s 523 245, 68 KM i UNESCO s 102 292,82 KM u okviru programa Kultura za
razvoj koji je financiran sredstvima španjolske vlade.
Također, UNDP će za uređenje hortikulture na Španjolskom trgu izdvojiti oko 75 tisuća maraka.
Potpisani Ugovor za projekt obnove Saborne crkve vrijedan je 200 tisuća dolara.
Za projekt obnove Španjolskog trga ugovor je potpisao rezidentni koordinator UN-a i rezidentni
predstavnik UNDP-a u Bih Yuri Afanasiev s izvođačem radova građevinskim poduzećem Hering, a
Ugovor za obnovu Saborne crkve potpisao je viši programski časnik UNESCO-a Siniša Šešum s
izvođačem radova odnosno tvrtkom Gemax.
U izjavi za medije mostarski gradonačelnik je kazao kako Španjolski trg treba biti trg ponosa građana
Mostara, ali i trg ponosa španjolske vlade, UNDP-a, UNESCO-a koji su sudjelovali u ovom projektu koji
je vrlo važan za Mostar i za buduće prijateljske odnose Španjolske i BiH.
Veleposlanik Kraljevine Španjolske u BiH Alejandro Alvargonzalez San Martin kazao je kako je
bilo birokratskih poteškoća, ali da su uspjeli zahvaljujući upornosti gradonačelnika Bešlića i suradnji s
Yurijem Afanasievim.
"Ovo je dug našeg naroda ne samo prema Mostaru, već našim vojnicima koji su puno učinili u Mostaru.
Na tom trgu su obilježena imena 22 vojnika i 1 prevoditelja i tako na neki način odajemo počast njihovom
radu u BiH", istaknuo je španjolski veleposlanik u BiH.
Mostarski paroh Radivoje Krulj izrazio je oduševljenje i veliku zahvalnost španjolskoj vladi, UNDP-u,
UNESCO-u i mostarskom gradonačelniku.
"Prije svega radujem se kao svećenik zbog značajne potpore UNESCO-a, UNDP-a i Španjolske za ovaj
projekt, a i kao građanin ovog grada radujem se prelijepom trgu, kazao je Krulj istaknuvši kako je ovo još
jedan kamen u obnovi", našeg hrama i našeg grada.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić je kazao kako je Španjolski trg projekt na koji su građani
Mostara dugo čekali te da su konačno danas ovim činom stvorene sve pretpostavke da se on uredi i da kao
središnji gradski trg bude na ponos grada, ali i svih koji su sudjelovali u ovom projektu

''Obnovom zgrade Gimnazije, Gradske vijećnice i uskoro Španjolskog trga uz ono što smo uradili ranije,
ovaj dio grada dobit će potpuno novi, urbaniji i ljepši izgled, koji će sve manje podsjećati na ružnu
prošlost, a biti motiv za izgradnju bolje budućnosti svih u Mostaru i BiH-kazao je Bešlić te posebice
zahvalio kako UNDP-u, UNESCO-u Vladi Kraljevine Španjolske, te našoj veleposlanice u Madridu
Željane Zovko, koja ima velike zasluge kako za ovaj projekt tako i za projekt obnove Saborne crkve, još
dok je bila veleposlanica u Parizu i pri UNESCO-u.
Glede projekta uređenja Ulice Nikole Šubića Zrinjskog, gradonačelnik Bešlić je kazao kako Grad ima
jedan mali dio sredstava za produljenje šetnice, ali da nemaju sva sredstva, te da će se taj projekt odvijati
sukladno mogućnostima.
Ured za odnose s javnošću
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