
 
 

 
 

Сагласно оперативној политици Светске Банке (ОП 4.01) 
 

Јавно предузеће „Путеви Србије“ позива на  
 

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ 
 
 

 јавност, органе и организације заинтересоване за 
 

ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА 

за пројекат појачаног одржавања државног пута IB  реда бр. 22 
деоница: 

НОВИ ПАЗАР (БРЂАНИ) – РИБАРИЋЕ 
 

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним 
питањима може се извршити: 
 
• у просторијама ЈП „Путеви Србије“, сектор за инвестиције, Влајковићева 19а, 

Београд, први спрат, сваког радног дана од 11 до 13 часова од дана објављивања 
овог обавештења до дана јавних консултација (27.04.2022.). 

• у просторијама Града Новог Пазара, улица Стевана Немање бр.2,  Градска управа 
за изворне и поверене послове, Канцеларија бр. 112, 36300 Нови Пазар сваког 
радног дана од 10 до 12 часова од дана објављивања овог обавештења до дана 
јавних консултација (27.04.2022.). 

• на интернет страници Града Нови Пазар: https://www.novipazar.rs/ 
• на интернет страници општине Тутин: http://www.tutin.rs/ 
• на интернет страници ЈП „Путеви Србије“: www.putevi-srbije.rs 
 
Примедбе и мишљења у вези са Планом управљања заштитом животне средине и 
социјалним питањима се подносе у писаном облику и достављају на адресу ЈП „Путеви 
Србије“, Сектор за инвестиције, Влајковићева 19а, Београд. Примедбе се могу 
доставити и електронском поштом на адресу office@putevi-srbije.rs  
Дана 27.04.2022. године, са почетком у 12:00 часова биће одржане јавне консултације и 
презентација предметног Плана у Канцеларији бр. 112 на 1. спрату у Градској управи 
за поверене и изворне послове, улица Стевана Немање бр. 2, 36300 Нови Пазар.  
За додатне информације обратити се на следећу адресу: 

 
ЈП „Путеви Србије“ 

Сектор за инвестиције 
Влајковићева 19а, 

11000 Београд, Република Србија, 
тел./факс +381 11 / 32 06 813 

e-mail: igor.radovic@putevi-srbije.rs 
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In accordance with the WB Operational Policies (OP 4.01) 
 

Public Enterprise “Roads of Serbia” issues an invitation for  
 

PUBLIC CONSULTATIONS 
 
 

for the public, bodies and organizations interested in 
 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP)  
for heavy maintenance (road rehabilitation- upgrading) of the State Road 

IB No. 22 section:  
NOVI PAZAR (BRDJANI) - RIBARICE 

 
Interested parties can get an insight into the ESMP document on following addresses: 
 
o the premises of the PE “Roads of Serbia“, investment sector, 19a Vlajkovićeva St., 

Belgrade, on the first floor, on working days from 11:00 AM to 1:00 PM (local time), 
from the date of publication of this invitation to the date of public consultations 
(27.04.2022.). 

o within the premises of the City of Novi Pazar, City administration for orginal and 
entrusted affairs, Office No. 112, street Stevana Nemanje No. 2, 36300  the City of 
Novi Pazar, on working days from  10:00 AM to 12:00 AM (local time), from the date 
of publication of this invitation to the date of public consultations (27.04.2022.). 

o on the web site of the City of Novi Pazar: https://www.novipazar.rs/ 
o on the web site of the Municipality of Tutin: http://www.tutin.rs/ 
o on PE “Roads of Serbia“ web site: www.putevi-srbije.rs 
 
Remarks and suggestions in regards to the ESMP document shall be submitted in written 
form to the PE “Roads of Serbia“, Sector for investments, 19a Vlajkovićeva St., Belgrade. 
Remarks can be also provided on following internet address:  office@putevi-srbije.rs  
On April 27, 2022, at 12:00 AM (local time), public consultations and presentation of the 
subject ESMP document will be organized within the Office No. 112 on the 1st floor in the 
City administration for orginal and entrusted affairs, street Stevana Nemanje no. 2, 36300 the 
City of Novi Pazar. 
 If you need any additional information, please contact: 

 
PE “Roads of Serbia“ 
Sector for investments 

19a Vlajkovićeva Street 
11000 Belgrade, Serbia 

tel./fax. +381 11 / 32 06 813 
E-mail: igor.radovic@putevi-srbije.rs 
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