
 

 
 
 

ЈП „Путеви Србије“ позивају на 

 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ 

 
 

 јавност, органе и организације заинтересоване за 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И УТИЦАЈА 

НА СОЦИЈАЛНО ОКРУЖЕЊЕ (ESAP) 

ЗА ПРОЈЕКАТ ПЕТЉЕ „ПЕТЛОВО БРДО“ 

 
Сврха консултација је да се грађани упознају са предвиђеним активностима на 

реализацији пројекта, пруже одговори на питања и дају потребна објашњења 

грађанима који могу бити изложени утицајима овог пројекта. Јавност је добродошла да 

присуствује консултацијама, поставља питања и даје коментаре у вези са пројектом. 

 

Jавне консултације и презентација предметног Акционог Плана биће одржане 

17.05.2014. године, са почетком у 09 часова у просторијама „Културног центра 

Раковица“, Мишка Крањца 7, Раковица. Консултацијама ће присуствовати и 

представници Европске Инвестиционе Банке (EIB). 

 

Увид у предметни Акциони План може се извршити: 

 

o у просторијама предузећа ЈП „Путеви Србије“, Влајковићева 19а, Београд, први 

спрат, сваког радног дана од 11 до 13 часова у року од 20 дана од дана 

објављивања овог обавештења. 

o на интернет страници предузећа ЈП „Путеви Србије“: http://www.putevi-srbije.rs 

o у просторијама Удружења „Петлово Брдо“, Милорада Драшковића бр. 24а, у року 

од 20 дана од дана објављивања овог обавештења. 

o у просторијама Удружења „Зелено насеље Петлово Брдо“, Милорада Драшковића 

бр. 24а, сваког радног дана од 12 до 13 часова у року од 20 дана од дана 

објављивања овог обавештења. 

o на интернет страни-блогу http://zelenonaselje-petlovobrdo.blogspot.com. Обзиром 

да је предметни Акциони План  на енглеском језику, сваком кога занима садржај 

документа, објашњења ће бити достављена електронском поштом. 

o Следећа два викенда суботом и недељом (3., 4., 10. и 11. маја 2014. од 12 до 13 

часова у шуми „Борићи“ на подручју уз раскрсницу Ибарског и Кружног пута у 

року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења. 

 

Примедбе и мишљења на Акциони План се подносе у писаном облику и достављају на 

адресу ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд. Своја питања и 

коментаре грађани могу доставити и електронском поштом на следећу Е-mail адресу:  

igor.radovic@putevi-srbije.rs 

 

За додатне информације обратити се на следећу адресу: 

 

http://www.putevi-srbije.rs/
http://zelenonaselje-petlovobrdo.blogspot.com/
mailto:igor.radovic@putevi-srbije.rs


ЈП „Путеви Србије“ 

Булевар краља Александра 282 

11000 Београд, Република Србија, 

тел./факс +381 11 / 30 34 744 

e-mail: igor.radovic@putevi-srbije.rs 
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