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ФОТОРЕПОРТАЖА

У којим условима живи део
војних пензионера

НАСЕЉЕ КОЈЕ
УБРЗАНО ПРОПАДА
Једина реч за
девастирани
ресторан је
вандализам

Пукла цев,
створило се
језеро а
надлежне
службе не
реагују

Стабла нестају
готово свакога
дана
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адомак Београда, на периферији Сурчина, пре више од три деценије зачето
је насеље које је требало да буде
спортско-рекреативни центар за припаднике београдског гарнизона. Најпре су изграђени дрвени бунгалови, потом је настао
камп, па је саграђено више десетина зграда
у којима су додељивани службени станови
за оне припаднике система одбране који су
прекомандовани у Београд и околна места,
док не добију коначан кров над главом. Према пројекту убрзо су направљена тениска
игралишта, а језера у која воду акумулира
канал Галовица требало је да постане риболовачка мека.
Кренуло се амбициозно. На улазу у насеље подигнута је рецепција са продавницом,
а можда на најлепшем месту саграђен је
модеран ресторан који је убрзо постао култно место за окупљање свих оних који беже
из градске буке и вреве у миран кутак природе. У кампу је саграђена зграда са мокрим чвором, тушевима и просторијама за
припремање хране. Многи су ту, уз одговарајућу надокнаду, довезли своје аутокамп
приколице и викендом удисали свежи шумски ваздух. Цело насеље премрежено је
уличним светиљкама, тако да су се сви осећали као да су у граду.
- Насељем је до пре неколико година газдовала Војна установа ,,Дедиње“, а када су
запослени ,,по наређењу претпостављених“
напустили рецепцију, продавницу и ресторан, кренуо је ход по мукама нас станара.
До најближе продавнице, на пример, требало је превалити три километара. Убрзо су
сакупљачи секундарних сировина ,,провалили“ где могу да се обогате, па су однели
све поклопце из многорбојних шахтова, демонтирали металне стубове за расвету и
однели их негде, ваљда на отпад... Више пута пресечени су телефонски каблови, па како је ,,Телекому“ досадило да их мења, на-
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Пожар је готово прогутао једну од зграда

Лопови су груби и безобзирни
сеље је остало без стационарних веза, каже нам Ранко Тегелтија, потпуковник у пензији који овде живи од како се наша војска
повукла из Македоније.
Наједном је све почело да пропада. О напуштеним зградама које су почеле да се
урушавају више нико није водио бригу. Како
ко од станара добије стан, код толико бескућника у систему одбране, тако се просторије у којима је боравила његова породица
закључавају и печате. А зна се да кућа у којој нико не живи, много брже пропада него
када се редовно одржава.
Од насеља Сурчин као да су сви дигли руке. На многобројне пријаве да је пукла водоводна цев, већ дуго нико не реагује. Неколико зграда је потопљено. Међутим, станарима редовно стижу надувани рачуни за
воду, који ови не желе да плате... Неки
објекти су страдали у пожару... Зацарили су
влага, мемла, коров, корозија...
Лагано нестаје и шума у којој је насеље
подигнуто јер веома често шумокрадице ноћу обезбеђују дрва за продају. Нико више не
одржава колекторе за отпадне воде, па је
тај систем потпуно урушен. Лети, кажу, због
канализације која више не функционише,
насељем се шире непријатни мириси.
-Систем одбране нас овдашње станаре
час третира као оне који живе у службеним
становима, час као оне који време проводе
у нужном смештају. Дажбине су веома високе, од 30.000 до 35.000 динара месечно.
Због таквог смештаја одузети су нам бодови за стамбене ранг-листе, таман толико да
ћемо тешко икада доћи до врха стамбене
листе, то јест до стана за откуп, наводи Владо Ђукић, потпуковник у пензији, иначе негдашњи наставник летења на хеликоперима Ми-8.
Имовина државе у насељу ,,Сурчин“ убрзано пропада. Ситуација је алармантна и
изискује одлучне, брзе и свеобухватне мере
надлежних.
З. Пешић

Зграда у кампу само што се не уруши сама у себе

Шахте су остале без поклопаца

Слободану Цветковићу отпадне
воде улазе у кућу, па је уз помоћ
комшија поставио пумпу која цревима
воду спроводи у језеро

Празни станови пропадају великом брзином

Поглед на део насеља у Сурчину

Колектори за
пречишћавање
отпадних вода стали
су пре неколико година
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Ветеран
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ВОЈНИ

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE
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Godina HIII

• Бroj 142 • НОВЕМБАР 2015.

У Србији ове године
установљен је и први пут
4. децембра обележен
Дан војних ветерана
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