ОД 1. ЈУЛА НОВИХ 12 АВИО
ЛИНИЈА ИЗ НИША
Градоначелник Дарко Булатовић изјавио је данас да је Влада Србије усвојила
одлуку о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају, на
основу које ће се од 1. јула ове, па до 30. јуна 2023. године успоставити авио
линије ка 12 градова у западној Европи.
Два пута недељно летеће се ка Нирнбергу, Хановеру, Франкфурту,
Карлсруеу и Фридрисхафену у Немачкој, Гетеборгу у Шведској, Болоњи
и Риму у Италији, Салцбургу у Аустрији, Будимпешти и Љубљани. Три
пута недељно, летеће се из Ниша и ка Тивту, али само у време летње
сезоне, односно од маја до октобра.
”Ово је потврда да је Ниш међу приротетима државе. Ово је резултат готово
свакодневних контаката са Председником Александром Вучићем и са
Председницом Владе. Ово је резултат небројено много разговора и састанака
и са потпредседницом Владе, министарком Зораном Михајловић, и њеним
тимом, и зато са поносом могу да кажем да Ниш званично постаје
регионални центар ваздушног саобраћаја”, рекао је Градоначелник Ниша
Булатовић.
Он је нагласио да ће привреда у коју држава и град улажу овим добити нови
подстицај, инвеститори ће лакше долазити у Ниш, а привредници са овог
подручја до својих партнера, купаца и на крају до тржишта у западној
Европи.
”Наравно, ово је важно и за развој туризма, и свакако за нашу дијаспору, јер
су се линије и дефинисале по томе где постоји потреба, али не постоји
довољна комерцијална оправданост за њихово покретање, без помоћи
државе”, нагласио је Градоначелник Ниша и поручио да се овим ставља
тачку и на све приче и злонамерне коментаре о затварању и гашењу
аеродрома.
”Као што смо и договорили са министарком Михајловић, седиште предузећа
‘Аеродроми Србије’ биће у Нишу, са ових нових 25 летова недељно, уз већ
постојеће. Све ово, грађанима Ниша и југоистока Србије јасно показује да су

супротне тврдње биле крајње злонамерне, нетачне и усмерене против
развоја не само аеродрома”, рекао је на конференцији за новинаре
градоначелник Булатовић.

