
 
Република Србија 

 

 

 

Сагласно стандардима Међународне финансијске корпорације (IFC PS 5)  

КОРИДОРИ СРБИЈЕ д.о.о. 

 

позиваjу јавност, органе и заинтересоване организације на 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ 
Поводом израде 

Студије процене утицаја на животну средину и друштво, Плана 

управљања и мониторинга животнe срединe и друштвa, Плана 

ангажовања заинтересованих страна и Оквира за расељавање и обнову 

егзистенције 

за 

реализацију  пројекта  

Аутопут Е761  Појате – Прељина („Моравски коридор“) 

 

Увид у предметне документе се може извршити: 

 

o На интернет страници Коридора Србије д.о.о.  http://koridorisrbije.rs/en/news 

o У просторијама Коридора Србије (улица Краља Петра 21) 

o У канцеларијама за односе са јавношћу градова и општина:  Варварин, Ћићевац, 

Крушевац, Трстеник, Врњачка Бања, Краљево и Чачак. 
 

 

Примедбе и мишљења у вези са наведеним документима се подносе у писаном облику и 

достављају на адресу Краља Петра 21, Београд. Примедбе се могу доставити и 

електронском поштом на адресу office@koridorisrbije.rs (са назнаком на Жалбену 

комисију) или телефоном на 011/3344174. 

Јавне консултације и презентација докумената биће одржане према следећем распореду: 

- Општина Ћићевац – 23.09.2020. године у 17,00 часова, у дворишту Економско-трговинске школе у 

Ћићевцу (ул. Карађорђева б.б.), 

- Општина Варварин – 24.09.2020. године у 17,00 часова на тераси Хотела Плажа у Варварину,  

- Град Крушевац – 25.09.2020. године у 17,00 часова у дворишту Гарни Хотела Nicolo & Spa, адреса: 

Јасички пут 76г, Крушевац) 

- Општина Трстеник – 26.09.2020. године у 17,00 часова на Омладинском тргу, испред Народног 

Универзитета у Трстенику  

- Општина Врњачка Бања – 28.09.2020. године у 17,00 часова у Амфитеатру у Врњачкој Бањи, 

летња позорница Данило Бата Стојковић, на црквеном брду 

- Град Краљево – 29.09.2020. године у 17,00 часова у дворишту између Народног музеја Краљево и 

ОШ „4. краљевачки батаљон“, Краљево 

- Град Чачак – 30.09.2020. године у 17,00 часова испред Дома културе у Чачку (код Регионалног 

иновационог стартап центра НТП, адреса: Трг народног устанка 2), 

Додатне информације можете добити позивањем телефонског броја или упитом преко адресе електронске 

поште у наставку: 
 

Тел: +381-11-3344174 

 Е-mail: office@koridorisrbije.rs  
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