Министарствo заштите животне средине
Омладинских бригада 1, Нови Београд
П Р И М Е Д Б А у поступку јавногу увида у:
Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта „Кула
Београд“ на КП 1508/411 КО Савски венац, Град Београд
На страници 66. Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта „Кула
Београд“ на КП 1508/411 КО Савски венац (у даљем тексту: Студија) наведено је следеће:
“Парцела на којој се налази пројекат је у близини станишта строго заштићених врста птица
односно налази се на удаљености од приближно 2 км од еколошки значајног подручја „Ушће Саве
у Дунав“ које је ИБА (Important Birds Area) подручје од међународног значаја за птице.”
Међутим, подручје ИБА на територији Града Београда није једна тачка на ушћу Саве у Дунав, већ
обухвата 9,808ha територије уз реку Сава и реку Дунав у дужини њихових обала на подручју града
Београда. Такође, управо ово подручје станиште је преко 35 ретких и угрожених строго
заштићених врста птица водених станишта, као и строго заштићене врсте птица - мали вранац које
користе зону парцеле планиране за изградњу објекта “Кула Београд” за гнежђење, прелет и сеобу.
Несхватљива је одлука обрађивача да Студијом не утврди јасне везе изградње планираног објекта
висине 168 m са опстанком ових заштићених врста, као и другх птица са стаништем на територији
Београда. Ово посебно јер је утицај високих објеката, великих стаклених површина и светлосног
загађења на пораст смртности птица на миграцији и ометање редовног кретања јата веома познат
стручној јавности.
Како би јавност била сигурна да, када обрађивач каже: “Заштићено станиште и његова околина
има потенцијала за коришћење у едукативне и туристичке сврхе и треба га промовисати као једну
од туристичких атракција везаних за реке у Београду”, он не мисли заправо на едукацију у погледу
лоших решења за третман високих и стаклених објеката, неопходно је Студијом утврдити тачне
мере заштите птица приликом изградње објекта “Кула Београд”.
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