
Н1: Посечена стабла с Кошутњака - продата, купац тврди да је одборник СНС
понедељак, 22 јул 2019 17:13

Кошутњак, такозвана плућа Београда, има све мање дрвећа. Секу се борови, храстови,
јавор, липа и кестенови како би 2021. никла дворана за џудо, теквондо, карате,
стрељаштво и спортско пењање. За градњу тог објекта из буџета Републике издвојено
је 12 милиона евра, а удружење грађана каже да је сеча, која градњи претходи,
нелегална.

  

  

После борова, на ред су дошли и храстови. Пало је још 13 стабала на Кошутњаку, како би
се рашчистио терен за градњу спортске дворане. Иако се на пањевима види да је
дрвеће "означено", у удружењу "Стоп уништавању Кошутњака" тврде да је сеча
нелегална.

  

"Када смо ми стигли, затекли смо тринаест пањева и само на некима је била ова ознака.
А сада сви имају ту ознаку", каже Јована Дељанин из тог удружења.

  

Н1: И на шта сумњате?
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Дељанин: "Сумњамо да су накнадно обележини том ознаком".

  

Станари забринути за зеленило напомињу да ту где су, у петак, посечена последња
стабла није ни била зона градилишта. Мада је нова седмица осванула само са једним
пањем изван ограде.

  

"Сад видим да су ставили ограду и да је ограда померена... И људи који су је ставили
кажу да је померена за једно 50 цм, ка спољашњости. Тако да су та стабла која су била
ван ограде, посечена, пањеви су сад у градилишту", каже станарка Весна Милојевић.

  

Само што су исечена, стабла су одвезена око два километар даље - код купца. Завршила
су у дворишту приватне куће, код човека који тврди да је функционер Српске напредне
странке, међутим, није желео да отвори капију екипи телевизије Н1.

  

Н1: Шта мислите да ли су легално исечена та стабла?

  

Купац: "Легално. Имате шумара, њега питајте, Жељка".

  

Н1: Јел истина да сте Ви одборник СНС-а?

  

Купац: "Па јесам, нажалост. Мислим, није нажалост, јесам одборник СНС-а.

  

Н1: Одборник СНС-а у Општини?

  

Купац: Да.
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Н1: Како сте сазнали да ће стабла бити на продају?

  

Купац: Па срео сам човека на улици, имао је камион и дрва.

  

Н1: Добро, колико сте платили по метру?

  

Купац: Шта Вас брига.

  

И возача камиона, али и дрвосече станари Кошутњака пријавили су полицији.
Напослетку сви су, током викенда, завршили у станици и дали изјаве.

  

Н1: Шта су Вама рекли у полицији, шта је утврђено?

  

"Утврдили су да није постојао радни налог, ни путни налог, за тај камион са четворицом
дрвосеча који су дошли са Дивчибара наводно... Нису имали план сече, нису знали ни
шта је план сече, никакав документ", каже Дејан Јовановић из удружења "Стоп
уништавању Кошутњака".

  

Да ли је био план да се и храстови исеку, на питање телевизије Н1 инвеститор будуће
спортске дворане - Завод за спорт Републике Србије - не одговара. Да ли су напрасно
проширили зону градилишта, не одговара ни извођач радова ВД Конкорд вест.

  

У полицији кажу, да су извештај о случају проследили тужилаштву, али да се тужилац
изјаснио да нема елемената кривичног дела.

  

(Н1)
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