АЕРОДРОМ КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ЋЕ
ИСКОРИСТИТИ СВОЈ СТРАТЕШКИ
ПОЛОЖАЈ
Потпредседница Владе Србије, проф. др Зорана Михајловић,
обишла је данас реновирану зграду Аеродрома „Константин
Велики“ у Нишу, у који је за мање од годину дана у проширење
терминала и опрему уложено око 70 милиона динара.
Михајловићева је нове и реконструисане шалтере за чек-ин и
рендген за путнике обишла у пратњи градоначелника Ниша Дарка
Булатовића и директора Аеродрома Владице Ђурђановића, и том
приликом истакла да је пре две године овај аеродром имао 1.225
путника, а великим заједничким тимским радом стигло се до тога
да их ове године већ има 140.000. „Целе прошле године смо
имали укупно 122.000 путника, а до данас их у овој години има
140.000 на нишком аеродрому. То је заиста успех“, истакла је
Михајловићева, додајући да се ради на томе да се у наредним
годинама, до 2020. године, број путника на нишком аеродрому
повећа на 550.000, можда и више. Према њеним речима, и карго
превоз је у протекле две и по године повећао обим шест
пута. Нишки аеродром, како је рекла, тренутно има 11 линија –
за Базел, Малме, Менинген, Ајндховен, Дортмунд, Диселдорф,
Берлин, Братиславу, Милано, Стокхолм и Цирих. „Константин
Велики“ је регионални аеродром, а Ниш је веома важан за Србију
и западни Балкан. На нама је да искористимо стратешко место
Ниша. Многи су причали о лидерској позицији овог града, а ми
покушавамо кроз резултате да то и покажемо“, рекла је
потпредседница Михајловић. Она је додала да је у претходном
периоду Влада улагала у аеродром у Нишу, те да ће то и
наставити, а план је да укупна улагања буду око 6,5 милиона
евра. Према њеним речима, око четири милиона евра ће бити
уложено у торањ и проширење терминала, а планирано је и
улагање од два до 2,5 милиона евра за уређаје за слетање и
полетање по лошем времену. „Та улагања су важна и зато што

нишки аеродром треба да буде алтернатива београдском Аеродрому
„Никола Тесла“. Наш је интерес да повећамо број путника и да
искористимо Ниш као карго центар и у томе ћемо успети“,
поручила је Михајловићева. Градоначелник Булатовић је поручио
да нико у нишки аеродром није улагао као ова Влада у последњих
неколико година. “Аеродром „Константин Велики“ не би преживео
без подршке коју смо имали од потпредседнице Михајловић и
њеног министарства. Захваљујући држави успели смо да станемо
на ноге и да заједнички стварамо услове да се аеродром развија
и да буде не само нишки, него и целог југоистока земље и
шире”, рекао је Булатовић. Он је рекао да ће се наставити
реконструкција постојећих, али и доградња још једног оваквог
капацитета. Тренутно се изводе радови на даљој реконструкцији
терминалне инфраструктуре, изградњи недостајућег хангара и на
паркинг простору, вредни 7,5 милиона евра. На згради
аеродрома, која је направљена пре 30 година, у санацију крова
и фасада и у повећање броја шалтера, којих сада уместо два има
четири, уложено је 30 милиона динара, а 40 милиона уложено је
у опрему, пре свега у нови рендген апарат за преглед путника и
ручног пртљага. Друга фаза реконструкције почиње 2018. године,
а циљ је повећање, односно дуплирање капацитета терминала.

Михајловићева у Нишу уручила
кључеве аутомобила Сигурној
кући
Потпредседница Владе Србије и председница Координационог тела
за родну равноправност, проф. др Зорана Михајловић, уручила је
данас у Нишу кључеве аутомобила који ће бити коришћен за
превоз штићеница Сигурне куће за жене и децу жртве породичног
насиља у овом граду. Михајловићева је на конференцији за
новинаре у Градској кући у Нишу рекла да је за пет година кроз
сигурну кућу прошло више од 500 жена, а да је свака десета
међу њима старија од 60 година. “То је посебно забрињавајуће,
јер то су наше баке, тетке, мајке, које су трпеле насиље”,
рекла је Михајловићева. Она је рекла да је Министарство
подржало 10 пројеката у сигурним кућама, за које је издвојено
10 милиона динара. “Такође, планирамо да приликом наредних
набавки рачунара, компјутере који се више неће користити у
Влади дамо као поклон сигурним кућама и то је нешто што ћемо
покренути као акцију у коју ћемо покушати да укључимо и друга
министарства. To je посебно важно због деце у сигурним кућама,
како би имала што боље услове да расту и развијају се упркос
тешкоћама са којима су суочена”, рекла је Михајловићева.

“Задатак свих нас је да помогнемо, да имамо што мање штићеница
у сигурним кућама, а да онима које се у њима створимо услове
да поново живе слободно“, рекла је Михајловићева. Она је
додала да је аутомобил “шкода суперб”, који је овој сигурној
кући донирало Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, коришћен, није нов, али је сервисиран и сређен
и да ће им бити од помоћи у свакодневном функционисању, а пре
свега за превоз штићеница до институција као што је суд или
центар за социјални рад. Кључеве аутомобила уручила је Соњи
Шћекић, директорки Сигурне куће у Нишу, а уручењу је
присуствовао и градоначелник Ниша Дарко Булатовић.
Шћекићева је захвалила потпредседници Владе на донацији за
установу која 24 сата дневно пружа заштиту жртвама породичног
насиља, и додала да је тиме испуњено обећање које је дато
приликом претходне посете Сигурној кући, у новембру 2016.
“Потпредседница Владе константно води бригу о сигурним кућама,
поред аутомобила, потписан је и уговор за пројекат ”Заштитимо
се зеленилом”, који ће омогућити да се направи зелена ограда
око сигурне куће, сађењем сто стабала тује”, рекла је
Шћекићева. Шћекићева је рекла да је исказана брига уједно и
порука свим женама које можда трпе насиље да га пријаве, да
нису саме, да имају подршку и да држава брине о њима.
У име Града Ниша потпредседници је на донацији захвалио и
градоначелник Ниша који је, на конференцији за новинаре,
истакао да је изузетно задовољан јер је потпредседница Владе
данас имала и прилику да, на састанку са руководством града и
градских општина, буде упозната са свим оним пројектима који
се у Нишу реализују уз подршку Владе Републике Србије, као што
је реконструкција фасада, изградња колектора, нобих фабрика и
др.

