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БЕОГРАД - Помоћник министра за заштиту животне средине и просторно планирање
Александра Дамњановић Петровић изјавила је јутрос да ће Спортско друштво
„Партизан”, вероватно, данас добити решење о санацији његовог стадиона у Београду.

  

Она је изразила наду се да ће током дана решење бити потписано, јер је прегледана
техничка документација, истичући да су испуњени неопходни услови и да ће стадион
Партизана изгледати углавном исто као што изгледа и сада, само што ће бити много
безбеднији.

  

Дамњановић-Петровић је објаснила да је реч о санацији челичне конструкције на
западној трибини на нивоима 5 и 6 и о замени конструктивних елемената, дотрајалих
подова, плафона и кровова, што су измене које су битне са аспекта безбедности.

  

Партизан је добио стандарде и минималне услове од УЕФЕ, које је морао да испуни, а
један од услова је био и одвајање публике од коментатора, што значи подизање
безбедности на виши ниво, рекла је Дамњановић-Петровић Радио- телевизији Србије.

  

Да ли ће радови бити завршени до прве или друге утакмице у Лиги шампиона зависи од
инвеститора и извођача радова, а услов за почетак радова је проток осам дана од
пријаве Министарству тог посла, додала је она.

  

Дамњановић-Петровић је рекла да разговори везани за реконструкцију фудбалског
стадиона Партизана теку од јануара и да реконструкција подразумева изградњу и
доградњу већег обима, али да за то, као ни данас, нема услова, јер нема детаљног
урбанистичког плана, који је потребан за издавање локацијске, односно грађевинске
дозволе.
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Она је рекла да општине и градови до марта идуће године морају имати први обавезни
план, који гарантује свим грађанима и инвеститорима да под истим условима добију
грађевинску дозволу.

  

Законом је учињен револуционарни помак јер је измењен режим својине над
грађевинском земљишту и уместо досадашњег права коришћења, предвиђено је право
својине или право закупа, рекла је Дамњановић-Петровић.

  

Према њеним речима, спортска друштва су остала „хибернирана” односно искључена од
могућности да изврше конверзију права коришћења у право својине, што је суштински
проблем својине над земљиштем.

  

Фудбалери српског првака Партизана играће у Х групи Лиге шампиона са енглеским
Арсеналом, украјинским Шахтјором и португалском Брагом.

  

(Танјуг)
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