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Овом Изменом позива за исказивање заинтересованости мења се део текста из 
Позива за исказивање заинтересованости који је на интернет страницама UNDB 

online и ЈП „Путева Србије“ објављен 15. јуна 2016. године у делу који гласи: 
 
„..молимо да имате у виду да су задаци који произилазе из ове Услуге у директном 
сукобу интереса са обавезама и активностима које се спроводе у оквиру 
следећих услуга: 

 Израда главних пројеката појачаног одржавања деоница наведених у ставу 3 
овог Позива, 

 Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног 
одржавања деоница наведених у ставу 3 овог Позива, 

 Надзор укључујући и праћење утицаја на животну средину и социјално 
окружење на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ 
радове (поступак избора консултанта у току), 

 Надзор укључујући и праћење утицаја на животну средину и социјално 
окружење на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за ЕБРД радове 
(поступак избора консултанта у току).“ 

 
тако да гласи:  
 
„…молимо да имате у виду да су задаци који произилазе из ове Услуге у 
директном сукобу интереса са обавезама и активностима које се спроводе у 
оквиру следећих услуга: 

 Израда главних пројеката појачаног одржавања деоница наведених у 
ставу 3 овог Позива, 

 Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката 
појачаног одржавања деоница наведених у ставу 3 овог Позива.“ 

 



Услед горе наведене измене, рок за доставу Изјава заинтересованости како је наведено у 
оригинално објављеном Позиву продужава се до 13. јула 2016. године 
 
Сви други услови из захтеви из оригиналног Позива за исказивање заинтересованости 
остају непромењени и на снази. 
 

Додатне информације се могу добити радним данима од 10:00 до 12:00 часова (по 
локалном времену) на адреси: 
 
Јавно предузеће „Путеви Србије“ 
Влајковићева 19а 
11000 Београд, Србија 
www.putevi-srbije.rs 
е-адреса: office@putevi-srbije.rs 
 
Особa за контакт: 

Милена Вуксановић Петровић, дипл.фил, Специјалиста за набавке 
Тел. +381 11 3398 438 
Факс: +381 11 3398 443 
e-адреса: milena.vuksanovic@putevi-srbije.rs 
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