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- Зашто је потписан у Београду, зашто није прецизирано које обавезе држава отписује
Нишу, а које преузима на себе, зашто Министарство саобраћаја лаже о томе колико је
Република уложила у Аеродром “Константин Велики” - нека су од питања која
Иницијатива “Не дамо нишки аеродром” поставља градоначелнику Дарку Булатовићу
поводом потписивања уговора којим је нишки аеродром предат држави.

  

  Документ на који су потпис јуче ставили Булатовић и министарка Зорана Михајловић
споран је, како тумачи Иницијатива, не само правнички и због дугова који су били
оправдање да Град поклони аеродром Републици.   

Питања на која Иницијатива захтева одговоре, преносимо у целости.

        
    1. Да ли је пре потписивања уговор био доступан свим службама локалне самоуправе
чија су мишљења морала бити прибављена: Градском јавном правобранилаштву и
Привредно- економском савету града? Зашто предлог уговора није био доступан
јавности?       
    2. Да ли је ово потврда наших сумњи да држава неће преузети никакве обавезе иако
и у одлуци Градског већа, одлуци Скупштине Града и у Закључку Владе Републике
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Србије стоји да је то основ за поклањање аеродрома?       
    3. У ком тренутку ћемо сазнати које ће обавезе бити отписане Граду Нишу као
накнада за поклањање аеродрома? Важно је да јавност зна да нити један од дугова
града према републици није поменут нити једним документом у вези са поклањањем
аеродрома.       
    4. Зашто је чин потписивања обављен у Београду, уместо у Нишу, што би било много
логичније? Зашто се потписници крију од грађана и грађанки Ниша? Да ли се сећају
дочека који су им Нишлије и Нишлијке приредиле испред Градске куће пре четири
месеца?       
    5. Зашто градоначелник Ниша одбија да да изјаву и отворено каже својим
суграђанима шта је и зашто потписао? Да ли градоначелник уопште разуме шта је
потписао?       
    6. Зашто се у саопштењу које је Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре издало овим поводом, износе очигледне и лако проверљиве неистине о
висини државних улагања у аеродром? Какве су то одлуке које се образлажу лажима?
     
    7. Зашто је покренут поступак смене досадашњег директора нишког аеродрома,
Владице Ђурђановића, под чијом управом је овај аеродром постигао највећи раст броја
путника у више од тридесет година свог постојања?       
    8. Како градоначелник Булатовић и министарка Михајловић коментаришу изјаву
директора аеродрома да је поклањање аеродрома „ирационално“ и да „не жели да
учествује у ономе што следи“? Шта следи након потписивања уговора? Директор
аеродрома је јуче поднео оставку из ових разлога.       
    9. Да ли кандидат за вд директора испуњава све услове за ову позицију, као што је
нпр. 5 година радног стажа на пословима за које се захтева висока стручна спрема?
Јесу ли тачне информације да је кандидат за вд директора у сукобу интереса јер води
два судска спора против аеродрома? Да ли централне и локалне власти желе да
поставе директора за којег сигурно знају да ће радити против интереса аеродрома и
радника у Нишу?   

  

Градоначелник није желео да коментарише такав став Ђурђановића.

  

Иницијативи је споран и предлог за избор новог в. д. директора Аеродрома - Душан
Кнежевић, за кога наводе да нема потребно радно искуство за ту руководећу позицију и
да је у сукобу интереса јер се суди са предузећем које сада треба да води.
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  Подсетимо, са 44 гласова “за” и 5 “против” на гласању које је поновљено и уз одбијањезахтева опозиционих одборника за гласање прозивком, владајућа већина у нишкомпарламенту изгласала је предлог Градског већа којим се нишки Аеродром “КонстантинВелики” уступа Републици на управљање без накнаде.  Од саме најаве поклањања аеродрома држави, па све до само изгласавања ове одлукеодржано је неколико протеста незадовољних грађана, а оформљена је и Иницијатива“Не дамо аеродром” која је најавила и поступке пред судом због нерегиларногпоклањања аердорома.  ( Јужне вести  - НСПМ)  Видети још:  Зорана Михајловић и нишки градоначелник Дарко Булатовић потписали уговоркојим држава преузима управљање аеродромом „Константин Велики“  Директор нишког аеродрома Владица Ђурђановић поднео неопозиву оставку:Ирационално је да предузеће напушта успешни модел и прелази на државнесубвенције - не желим да учествујем у ономе што следи  
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