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„Док је Држава уложила 10 милиона динара у нишки аеродром, Град је нишкој ваздушној
луци дао 98 милиона динара у прошлој години“, каже за Јужне вести  нишки одборник
Бранислав Јовановић према подацима које је добио од директора Јавног предузећа
“Аеродром” Владице Ђурђановића.

  

  

Република је у последње 3 године слала и опрему у Ниш, од које је нека стара скоро и по
40 година, као што је трактор за вучу, произведен 1979. године.

  

Нишки опозиционар Јовановић тврди да је “сва финансијска помоћ свих републичких
институција” у задњој години била само донација Директората цивилног
ваздухопловства од 10 милиона динара. Град Ниш уложио је у свој аеродром 98 милиона
у 2017, 85 милиона у 2016, а 91 милион динара у 2015. години.
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„Вредност нишког аеродрома је 50 милиона евра, па ће највећи губитници бити грађани
Ниша. Може да га задеси судбина београдског, може да буде продат или дат у
концесију странцу. Тако ће 50 милиона евра отићи у републички буџет, уместо да их
баштини Град. То је петогодишња дупла изградња града у односу на тренутно стање“,
каже Јовановић.

  

  

На јучерашње “објашњење” министарке саобраћаја Зоране Михајловић да нико неће
упртити под мишку нишки аеродром и однети га у Београд, Јовановић одговара да “неће
аеродром, али да ће однети под мишку новац”.
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Одборник напомиње да је све неизвесно око будућности нишког аеродрома - таксе, број
путника, могућа концесија или продаја. За помињани уговор из 2009. са Војском Србије,
који је градској власти изговор за поклањање аеродрома Држави, Јовановић нуди
решење.

  

“Раскините уговор са Војском, вратите им земљиште, али нама нека остане аеродром. Та
зелена површина око писте је неупотребљива, само се коси“, наводи Јовановић.

  

  

Додаје и да се предаје чак и царински терминал који је Дирекција за изградњу града
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Ниша финансирала. Позвао је и Државу да, ако хоће да помогне, нек припоји Горицу и
реши “горући проблем Граду”.

  

Поред новца, Јовановић додаје да је Република дала у опреми само 6 милиона динара
нишкој ваздушној луци. Према документацији са потписом директора Владице
Ђурђановића, између осталог, аеродром је добио трактор за вучу ваздухоплова из 1979,
снегобацач из 1974, виљушкар из 1986.

  

То није све, поред донација било је и опреме на реверс - агрегат за струју из 1986, карго
утоваривач из 1982, камион за одлеђивање из 1971. Руди за гурање и вучу не зна се
година производње, а 1 од 4 четке са дуваљком стара је 50 година. Ипак, има и новијих
ствари, као што је рендгенски уређај из 2012. године.

  

( Јужне вести )

  

 4 / 4

https://www.juznevesti.com/Politika/Jovanovic-Nis-u-2017-ulozio-u-aerodrom-10-puta-vise-od-Drzave.sr.html

