
Н1: Завод за спорт сечу дрвећа у Кошутњаку правда документом, док у Србијашумама тврде „то није сагласност, већ само техничка документација“
четвртак, 20 јун 2019 18:50

После дрвећа у парку "Борићи" на Петловом брду, и оних посечених због изградње
гондоле, на ред су дошла стабла у Кошутњаку. Тамо већ два дана на земљу падају
борови због изградње спортске дворане. Инвеститор је Завод за спорт Републике
Србије, а 12 милиона евра за халу издвојила је Влада из буџета.

  

  

Сцене посечених борова који су се први нашли на удару тестере изненадиле су
комшилук у Кошутњаку.

  

- Нисмо могли да верујемо својим очима да се десио овакав злочин!

  

- Ја сам се врло разочарала, разбеснела, зато што живим на пет минута одавде!

  

- И забринула сам се и за Кошутњак и за цело наше насеље!

 1 / 5



Н1: Завод за спорт сечу дрвећа у Кошутњаку правда документом, док у Србијашумама тврде „то није сагласност, већ само техничка документација“
четвртак, 20 јун 2019 18:50

  

- Нас је ухватила стварно велика туга!

  

  

Што је за еколошки свесне жал, за спортисте биће срећа. Јер, на овом месту уместо
храстова, јавора, липа, борова и кестенова 2021. нићи ће дворана за џудо, теквондо,
карате, стрељаштво и спортско пењање.

  

"Неко је приватизовао најлепши део Кошутњака и сада гради нешто што је за једну малу
групу људи", истиче Дејан Јовановић, независни одборник општине Раковица.

  

"Просто, сувише мало података имам да бих рекла да одобравам тај пројекат", каже
мештанка Александра Николић.

  

Да разјасни Београђанима сечу и пројекат прилику је имао први човек Завода за спорт
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Републике Србије - установе која је инвеститор спортске дворане. Но, рекао је Горан
Бојовић да је у гужви, да је сеча по прописима и телевизији Н1 послао документ у којем
пише да је инжењер Србијашума означио стабла која иду под тестеру.
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  То није сагласност за сечу - правдају се у јавном предузећу Србијашуме, већ самотехничка документација коју су израдили на захтев завода.  "То је уобичајена прича! Прање одговорности, ми нисмо надлежни, само тетки лек даоднесем", каже Јовановић.  И док стабла падају, неколицина негодује, радници крче темељ пуном паром.  "Нема ништа људи од друштвених мрежа! Значи, хајде да бранимо тај Кошутњак!Хиљаду лајкова, две хиљаде лајкова на друштвеним мрежама не значи ништа! Треба дасе појавите сви ви хиљаде коментара против овога, а нема вас нигде", позива суграђанеВесна Бошковић.  Колико ће тачно стабала страдати на Кошутњаку не зна се. Мештани кажу - за сада јеистестерисано 60.  (Н1)  Видети још:  Београд: Преко ноћи посечена здрава стабла црног бора наКошутњаку, не зна се по чијем налогу  
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