
Звездан Миловановић: То што у Нишу постоји добар аеродром је успех СНС-а; Дарко Глишић: Протести су бесмислени, Нишлије би требало да се радују што ће држава управљати „Константином Великим“
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Повереник нишког Градског обора Српске напредне странке (СНС) Звездан
Миловановић изјавио је да је то што у Нишу постоји добар аеродром који треба да се
даље развија успех СНС-а и додао да ће тај објекат даље развијати Република Србија,
тако што ће власништво са града бити пренето на државу.

  

  

"Република Србија је по Уставу одговорна за саобраћај тог нивоа у држави", изјавио је
Миловановић на конференцији за новинаре ГО СНС која је заказана "да би се јасно
ставио до знања" став СНС-а, градског руководства, а првенствено став државног
руководства, председника Србије и шефа СНС-а Алексадра Вучића.

  

Миловановић је казао да ће ће држава наставити даље да улаже у аеродром и он ће
бити бољи него до сада, али да ће то и даље бити "нишки аеродром Цар Константин"
(званични назив аеродрома је "Константин Велики").
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"Све спекулације у вези аеродрома су плод чистог политиканства оних који су предали
власт СНС-у 2012. године, а који су 'проћердали' велике градске паре а нису направили
аеродром", рекао је Миловановић.

  

Он је рекао да су улагања СНС-а у нишки аеродром протеклих година била
транспарентна и односила су се на објекте и помоћ за функционисање аеродрома, а не
као ранијих година на субвенције авиопревозницима.

  

Миловановић је рекао да ће председник Србије Александар Вучић доћи 25. априла у тај
град због отварања друге фазе компаније "Леони".

  

Јовановић: Седница о аеродрому после првомајских празника

  

Заменик шефа одборничке групе СНС у Скупштини града Ниша Иван Јовановић рекао је
да ће Скупштина града Ниша на којој ће се одлучивати о аеродрому бити заказана "у
законском року, а највероватније после првомајских празника".

  

"Сви шефови одборничких група које чине владајућу већину изјаснили су се да ће на
Скупштини подржати одлуку Градског већа о преласку аеродрома у влаништво државе",
рекао је Јовановић.
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  Он је навео да владајућу већину чине 46 од 61 доборника, тако да један или два гласапротив ништа не значе.  Булатовић: Град нема пара у буџету за аеродром  Градоначелник Ниша Дарко Булатовић на конференцији је казао да постоји вишеразлога због којих аеродром мора да пређе у власништво државе и додао да је на првомместу то што град од пре девет година има уговорну обавезу за упис влаништва надаеродромом, а није у стању да је испуни.  "Разлог је и то што је су даљи развој и одржавање аеродрома потребни милиони имилиони евра, односно према проценама министарства саобраћаја скоро 20 милионаевра, а град нема толико пара у буџету", рекао је Булатовић.  Према његовим речима, буџет града не може да испрати горуће проблеме грађанапојединих насеља, као што је проблем плављења насеља 9. мај, а град је у 2017. годинииздвојио за рад аеродрома 230 милиона динара, како би аеродром имао добитак од 35милиона динара.  "Држава је све ово време обезбеђивала да аеродром у Нишу функционише. Чињеница једа је повећање броја путника последица улоге државе која је омогућила да лоу-косткомпаније слећу на нишки аеродром, у смислу да је та могућност београдском аеродромуу једном моменту била ускраћена", рекао је Булатовић.  
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  Он је казао да су представници града и државе најмање годину дана водили разговорио томе шта је најбоље за аеродром.  Према Булатовићевим речима, град је добио чврта уверавања да ће сви капацитети илиније аеродрома бити задржани а да ће бити настављена улагања у аеродром, попутулагања у проширење терминалне зграде и изградњу контролног торња.  Конференцији за новинаре Градског одбора СНС присустововали су и председници свихпет нишких градских општина.  Глишић: Протести у Нишу су бесмислени  Нишлије би требало да се радују што ће држава управљати Аеродромом "КонстантинВелики", тврди председник Извршног одбора Српске напредне странке Дарко Глишић.Функционер напредњака наглашава да Нишлије протестују, јер мисле да ће неко да им“однесе аеродром” и њихово незадовољство због поклањања аеродрома назива“бесмисленим”.  
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  Гостујући у емисији “Контравизија” Лава Пајкића, Глишић наводи да опозиција покушавада поврати “пољуљани” углед нишким протестима и пореди их са прошлогодишњимпротестима “против диктатуре”, после председничких избора 2017.  Овај такође спада у ранг тих невероватно бесмислених протеста у којима они, наводноспонтано, протестују због тога што ће неко да им однесе аеродром. Питање је ко можеда им однесе аеродром, тај ће аеродром тамо остати, биће бољи - рекао је Глишић.  Екипа "Контравизије" била је на централном протесту поводом поклањања аеродрома, ууторак 10. априла, где је, у великој буци, супротно Кодексу новинара постављала лажнапитања Нишлијама. У студију су исмевали одговоре грађана, а томе се придружио иДарко Глишић.  „У једној ствари јесу најбољи, у томе нема дилеме - у мржњи, примитивизму и у лупетањуглупости“, рекао је Глишић.  "Контравизија" је позната по “лажним анкетама” на протестима грађана. У Нишу их је,док су испитивали окупљене, снимао представник “Не давимо Београд” РадомирЛазовић, када га је и напао новинар "Контравизије" и отео му телефон.  Подсетимо, након што је отказана седница градског парламента о предаји аеродрома,грађани Ниша у на збору 10. априла, једногласно одбили да га поклоне држави. Новаседница најављена је после 1. маја, а Александар Вучић долази 25. априла у Ниш.  (Агенције - Јужне вести)  
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