
Погинула два радника на градилишту "Београд на води", пали са висине од 50 метара, лекари могли само да констатују смрт
петак, 14 септембар 2018 15:23

 Београд -- Два радника погинула су јутрос око 09.30 на градилишту "Београд на води",
потврђено за Б92.нет. Они су пали са једне од зграда на којој су радили.

  Медијима је из Хитне помоћи речено да су позив примили око 09.42. Према речима
портпарола те службе Мирка Лутовца, двојица радника пала су са "Страбагове" зграде.
Екипе које су изашле на терен пронашле су тела двојице радника и констатовала смрт.
Екипе Хитне помоћи су и даље на терену, а како наводи РТС очевицима се слошило.

  

За сада је непознато како је дошло до несреће. Истрага је у току, а у току дана очекује
се и саопштење управе "Београда на води". 

  

Неки медији су пренели да су пали са 17. спрата, док други сазнају да је у питању био
15. спрат. 

  

"У питању су пословођа и помоћник геометра, кооперанти компаније 'Штрабаг', који су
пали са 22. спрата зграде на којој су радили, што је највиша платформа на градилишту.
Извор из компаније 'Штрабаг' рекао је 'Блицу' да у овом тренутку не може да даје
званичне информације, али тврди да су пословођа и помоћник геометра били уредно
пријављени, да су прошли неопходну обуку за високу градњу и да су имали сву
неопходну заштитну опрему", навео је Блиц.
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Извештач Танјуга са места збивања наводи да се незванично могло чути да је до
несреће дошло када је пропала оплата, привремена конструкција, која бетон држи на
месту приликом ливења док не очврсне. 

  

"Такође, могло се чути да је један радник имао око 20 година, док је други имао око 40
година и, наводно, био надзорни орган", наводи Танјуг.

  Подсетимо, крајем августа у Београду је погинуо радник на градилишту у Улици кнеза
Милоша, на месту где је некада била америчка амбасада у Београду. На њега су се
обрушила два потпорна зида и он је страдао на лицу места. Акција вађења његовог тела
трајала је сатима. Након те несреће градске власти најавиле су хитне инспекције
градилишта у главном граду.   

Из Министарства унутрашњих послова је за Б92.нет потврђено да су двојица
радника погинула на градилишту “Београда на води“.

  

Како је речено, радници су пали са 22. спрата објекта у изградњи под називом “Парк
вју“.

  

Додаје се и да се претпоставља да су радници пали због пуцања даске на којој су
стајали, али је речено и да ће истрагом, која следи, бити утврђен узрок трагедије.

  (Агенције)  
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