
СПОРАЗУМ О НАГОДБИ У ПРОЈЕКТУ ПЕТЉА ПЕТЛОВО БРДО 
 

Овај споразум је сачињен ……………………………….20xx између: 

 
 
 
1. ЈП Путеви Србије 

Булевар краља Александра 282, 11000 Београд, Србија, 
којег заступа 
(у даљњем тексту „Путеви Србије”), 

 
и 
 
 
2. НВО Зелено Насеље - Петлово брдо 

Петлово брдо 
којег заступа В. Марковић, предсједник НВО 
(у даљњем тексту „Подносилац жалбе”). 
 
 

СПОРАЗУМОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ СЉЕДЕЋЕ: 
 

Члан 1. 
 
 
Имајући у виду да: 
 

а) су након уложене жалбе извршена значајна побољшања у плану пројекта, 
 

б) су сва питања садржана у жалби ријешена новим планом пројекта (приступни 
путеви, приступ насељу, техничка рјешења, очување шуме, сигурносна 
питања, квалитет живота становника, питање повећања загађености, а посебно 
нестанак подручја за рекреацију, утицај на ерозију земљишта), 

 
в) и даље постоји потреба искориштавања одређеног дијела шумског подручја, 

али број стабала чија је сјеча планирана првобитним пројектом смањен је са 
1652, након тога додатно на 904, те на коначан број од 261 стабло чију сјечу 
предвиђа ревидирани пројекат, 
 

г) је укупно шумско подручје које ће бити погођено сјечом смањено са 47% на 
13% (0,78 Ha умјесто 2,8 Ha), 
 

д) је одговорено на сва питања која су постављена током процеса консултација и 
да су одговори доступни јавности, 
 

ђ) је предузеће Путеви Србије размотрило све алтернативне могућности у 
сарадњи са надлежним тијелима, 



е) постоји велики интерес јавности у погледу тога да се постојећи процес 
медијације проведе на транспарентан начин, као и да садржај споразума о 
нагодби буде јавно доступан. 

 
 

ОВИМ ЈЕ ДОГОВОРЕНО СЉЕДЕЋЕ: 
 

Члан 2. 
 
Према новом плану (види Акциони план у Анексу 1 и Извјештај о јавним 
консултацијама у Анексу 2), предузеће Путеви Србије се обавезује да ће: 
 

А) Очувати 87% парк шуме тако што неће градити директне и индиректне рампе 
у зони парк шуме, 

Б) Обезбиједити сервисне путеве и сигурне саобраћајне везе са Ибарском 
магистралом, те осигурати приступ свим приватним и пословним објектима 
дуж Ибарске магистрале, 

В) Извршити потпуну компензацију посјечених стабала, 
Г) Изградити ново игралиште у зони парк шуме, 
Д) Ако и када се у оквиру фазе II пројекта јави потреба за изградњом рампи, 

поново извршити процјену ситуације, и у договору са свим особама на које 
пројекат утиче тражити рјешење у вези са могућностима изградње преосталог 
дијела пројекта (једна директна и једна индиректна рампа у зони парк шуме 
„Борићи”) или другу врсту споразума који у том тренутку буде изводљив. У 
случају да нема договора са особама на које пројекат утиче када је у питању 
фаза II пројекта, овај пројекат ће се завршити у фази I (страна 5 Извјештаја о 
јавним консултацијама), 

Ђ) Израдити план укључивања заинтересованих страна и одржавати блиску 
сарадњу са заједницом у наредним фазама пројекта. 

 
 

Члан 3. 
 
Подносилац жалбе се обавезује да ће: 
 

- Наставити да развија партнерски однос са предузећем Путеви Србије и да ће 
конструктивно доприносити реализацији пројекта, 

- Пружати подршку протоку информација и комуникацији између свих 
заинтересованих страна укључених у пројекат, 

- Учествовати у праћењу реализације пројекта у складу са споразумом. 
 

Члан 4. 
 
Подносилац жалбе се овим одриче даље тужбе против предузећа Путеви Србије у 
пројекту Петља Петлово Брдо, под условом да се поштују услови из овог споразума. 
У складу с тим, на основу пријатељског рјешења спора који је постигнут овим 
споразумом, подносилац жалбе повлачи и одустаје од жалбе коју је поднио 
Механизму за подношење жалби при Европској инвестицијској банци. 
 



Члан 5. 
 
Европска инвестицијска банка ће пратити реализацију овдје договорених активности 
како би осигурала њихову ефикасну проведбу, изузев када се ради о активностима 
које нису обухваћене споразумима о кредитирању. 
 

Члан 6. 
 

Услови из овог споразума су јавно доступни на сљедећим web страницама: 
- Путеви Србије, 
- Facebook страница НВО Зелено Насеље Петлово Брдо и 
- Регистар жалби Европске инвестицијске банке. 

 
Члан 7. 

 
Овај споразум сачињен је у четири истовјетна оригинала, од којих након што га 
потпишу обје стране, свака страна задржава по два примјерка. 
 
 
 
 
У ИМЕ       ПОДНОСИЛАЦ ЖАЛБЕ 
 
(функција) Предсједник НВО Зелено 

Насеље Петлово Брдо 
 
 
 
 
________________________________   _______________________ 
/ Име /        / В. Марковић / 
 
 
 
 
Анекси : 
 
Aнекс 1 - Акциони план пројекта Петља Петлово Брдо  
 
http://www.putevi-srbije.rs/index.php/en/news/357-interchange-petlovo-brdo-action-plan 
http://www.putevi-srbije.rs/index.php/korporativne-vesti/356-petlja-petlovo-brdo-akcioni-
plan 
 
Aнекс 2 - Извјештај о јавним консултацијама 
 
http://www.putevi-
srbije.rs/images/pdf/20151202_PPB_Report_on_Public_Consultations_FINAL_V.pdf 
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