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 Док је министарка Зорана Михајловић у Нишу тврдила да градски аеродром ни на који
начин није везан за концесију београдског, а председник Србије Александар Вучић
објаснио да “само треба да се консултују" са Французима ако нишка ваздушна лука
пређе милион путника, помоћник министарке Зоран Илић наводи да ће држава
"плаћати" пенале Вансију, ако Ниш оде преко те границе.

  

  После много нагађања и непрецизности, државни врх је коначно потврдио да постоји
веза између нишког аеродрома и београдске концесије. По наводима помоћника
министарке Михајловић, изреченим у емисији "Контрасти" телевизије Al Jazeera, држава
Србија се уговором обавезала да плати компензацију Вансију ако нишки аеродром
“пробије” милион путника, или чак и да продужи концесију.   

Да би дао понуду, "Ванси" је поставио услове, које смо ми унели у концесиони акт. У том
уговору предвиђено је да држава уколико развија аеродроме у радијусу од 230
километара од Београда, држава не може да их развија преко милион путника, а да
притом нема обавезу накнаде према концесионару. У том случају, да ли је део “тржишног
колача” Вансија умањен, установиће независни ревизор или стручњак. То ће важити до
тренутка када „Никола Тесла“ не дође до цифре од 12 милиона путника - рекао је Илић.

  

Економски стручњак Махмуд Бушатлија тврди да држава која има 7 милиона становника
“тешко” може имати аеродром са 12 милиона путника, што би значило да евентуални
развој “Константина Великог” у Нишу води Србију у “црвену зону” и плаћање “штете”
Французима.
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Било какво постављање лимита сматра лошим за развој нишког аеродрома.

  

Са тренутним капацитетима Ниш може да достигне милион путника, али држава не
подржава дугорочни развој. Не можете нешто развијати ако имате ограничење - каже
Бушатлија.

  

Комплетан уговор државе са Вансијем и даље је тајан.

  

Александар Вучић је у јануару говорио о ограничењима за нишки аеродром, што је
оцењено као најгори "пример централизације".

  

Подсетимо, градска власт одлучила је да поклони аеродром држави. Незадовољне том
одлуком, Нишлије су протестовале, а опозиција и грађанска удружења тражила су смену
градског руководства. Министарка саобраћаја дошла је у Ниш и рекла да референдум о
предаји аеродрома није потребан. Додала је и да нишка ваздушна лука нема никакве
везе са концесијом за београдски аеродром, али је председник Вучић демантовао
министарку.

  

У дебати Јужних вести, учесници су навели да су "сва оправдања за поклањање
аеродрома лаж". Врх нишког СНС затим позван је на тајни састанак у Београд. Коначну
одлуку о свему требало је да донесу одборници Скупштине града у уторак 10. априла,
али је седница одложена због, како су саопштили из Парламента, "дезинформација
интересних група", а из врха нишког СНС-а најавили су Вучићев долазак у Ниш. Грађани
су на збору, јавним гласањем, одбили предају аеродрома.

  

(Јужне вести)
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