
Ниш: Одборница Јединствене Србије напустила владајућу коалицију због притисака да гласа за предају аеродрома Константин Велики на управљање држави
четвртак, 12 април 2018 17:15

 Судбина нишког аеродрома "Константин Велики" и даље је неизвесна, а коначну одлуку
о намери Владе да се аеродром преда на управљање држави, треба да донесу
одборници градске скупштине. Једна посланица владајуће коалиције због афере
"аеродром" одлучила је да иступи из своје одборничке групе, а за Н1 је говорила о
разлозима за такву одлуку.

  

  Одборница Јединствене Србије Јелена Ђорђевић рекла је да је изложена претњама и
притисцима о којима не жели да говори, већ да жели да обавести јавност да ће од сада
деловати као независни одборник јер, по њеним речима, "не жели да буде део партијске
машинерије актуелног градоначелника".     

Јелена Ђорђевић: Упркос притисцима које трпим, гласаћу против одлуке да се
нишки аеродром „Константин Велики“ бесплатно уступи држави

  

Јелена Ђорђевић, одборница Јединствене Србије, која је чланица владајуће коалиције у
Нишу коју преводи СНС, рекла је данас да ће на предстојећој седници Скупштине града
гласати против одлуке да се нишки аеродром „Константин Велики“ бесплатно уступи
држави, упркос притисцима које трпи због таквог става.
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  – Одлука да се нишки аеродром преда на управљање држави није у интересу Ниша играђана Ниша и ја за такву одлуку не могу да гласам јер сам као одборница дужна да упрви план стављам општи, а не страначки или појединачни интерес. Немам информациједа ли још неко из владајуће коалиције дели мој став, тако да то не могу да прогнозирам,али на свачијој савести да одлучи да ли ће гласати у јавном интересу, или онако како имје речено из СНС-а- рекла је она за Данас.  Ђорђевић је казала да је на на сваком градском одборнику „велика одговорност“ , тимпре што свако од њих „мора да погледа своје суграђане у очи“. Она је казала да би„волела да и остали одборници из владајуће коалиције следе њен пример“ , оцењујућида би расписивање референдума, на којем би се чуо глас грађана Ниша, било доброрешење. Додала је да „трпи личне притиске, али да за сада не жели да говори о томе“.  Она је за сада једини одборник скупштинске већине који је јавно саопштио да ће гласатипротив одлуке Градског већа да се оснивачка права и имовина нишког аеродромабесплатно уступе Републици, која је донета на препоруку Владе Србије. Преманепотврђеним информацијама, спорни би могли бити и одборници СРС, којима јепредседник те странке Војислав Шешељ наводно наложио да гласају против бесплатногуступања нишког аеродрома држави „и по цену опстанка коалиције“.  Седница Скупштине била је заказана за 10. април, али је након грађанских протеста инегативне реакције дела јавности одложена до даљњег. Према незваничниминформацијама, пре њеног одржавања Ниш ће посетити председник Србије и СНС-аАлександар Вучић, како би између осталог убедио владајућу коалицију, грађане ијавност да је бесплатна предаја аеродрома држави у интересу грађана Ниша.  Скупштина града Ниша, иначе, има 61 одборника, од којих коалиција око СНС-а има 21,коалиција око СПС-а у којој је и Јединствена Србија- седам, коалиција око Покретасоцијалиста- шест, а радикали- пет мандата. Остали мандате припадају опозицији, која јејединствена у ставу да ће гласати против одлуке о поклањању нишког аеродромадржави.  (Н1-Данас)  
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