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Република Србија је добила финансијска средства од Светске банке за реализацију 
Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Пројекат) и 
намерава да део тих средстава искористи за набавку консултантске услуге. 
 
Консултантска услуга („Услуга“) обухвата набавку техничке контроле техничке 
документације на нивоу Главног пројекта појачаног одржавања на следећих 12 
деоница (груписаних у 3 уговора), које ће бити рехабилитоване у оквиру треће 
године Пројекта. 
 

Бр. 
Ознака 

пута 
Деоница 

Дужина 
(км) 

1. IБ 13 Зрењанин (Ечка) - Ечка 8,620 

IБ 21 Косјерић (Варда) - Пожега 22,135 

IБ 21 Ивањица - Сјеница 23,036 

IБ 22 Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања) 17,974 

2. IA 1 Ражањ 1 - Параћин 1 24,781 

IA 1 Алексинац 1 - Ражањ 1 23,645 

IA 3 Сремска Митровица - Рума 1 13,750 

IA 3 Рума 1 - Пећинци 1 12,990 

3. IA 1 Ниш 1 (Трупале) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и 

Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км 

18,655 

IБ 33 Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање) 12,919 

IБ 39 Бабушница – Свође 19,519 

IIA 186 Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац 21,440 

  Укупно (км): 219,464 

 
Циљ Услуге је да се обезбеди максимални квалитет израђених Главних пројеката, 
као и створа услови за прибављање одобрења за извођење радова (потврде о 
пријему техничке документације) у складу са регулативом Републике Србије. 
 



Планирано трајање Услуге је 12 месеци. 
 
Јавно предузеће „Путеви Србије“, позива подобне консултантске фирме 
(„Консултантске фирме“) да искажу своју заинтересованост за пружање наведене 
услуге. Заинтересоване Консултантске фирме треба да доставе податке који 
доказују њихову квалификованост и релевантно искуство за пружање Услуге. 
Критеријуми за одабир на скраћену листу (short list) су: профил компаније, 
адекватност за задатак и искуство у извршењу услуга сличне природе и под 
сличним условима (одговарајуће референце). 
 
Пажња заинтересованих Консултантских фирми усмерава се на параграф 1.9 
Смерница Светске Банке: Избор и ангажовање консултаната од стране 
зајмопримаца Светске Банке (Guidelines: Selection and Employment of Consultants 
[under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers) из јануара 
2011. године („Консултантске Смернице“), којима се дефинише политика Светске 
банке у погледу сукоба интереса. Додатно, молимо да имате у виду посебну 
информацију у погледу сукоба интереса у вези са овим задатком: Консултантске 
фирме (укључујући њихово особље и под-консултанте) или било која њихова 
филијала коју директно или индиректно контролишу или од које су контролисани 
или са којом имају заједничку контролу неће бити ангажоване за било који задатак 
који, по својој природи, може бити у сукобу са другим задатком консултанта. 
 
У том смислу, 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. 

 
Додатно, због природе и садржаја Пројекта, предметна Услуга је такође у сукобу са 
следећим консултантским услугама за које је поступак набавке у току или ће се 
покренути у наредном периоду: 

 Техничка помоћ у имплементацији РРСП 

 Провера испуњености индикатора напретка Пројекта и остварења услова за 
повлачење средстава зајма (избор консултанта је у току). 

 
Консултантске фирме се могу удружити са другим фирмама у облику заједничког 
улагања или подуговарањем у циљу побољшања сопствене квалификованости. 
 
Избор консултантске фирме се врши у складу са процедуром Избора консултанта 
на основу његових квалификација (CQS) дефинисаном Консултантским 
Смерницама.  
 



Додатне информације могу се 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 
 
Изјаве заинтересованости се морају доставити у писменој форми на енглеском 
језику на доле назначену адресу (лично или путем поште или путем електронске 
поште) најкасније до 27. децембра 2016. године у 14:00 часова (по локалном 
времену). Молимо да на насловној страни Изјаве заинтересованости, као и на 
коверти (у случају доставе путем поште или лично) наведете пун назив Услуге. 
 
Јавно предузеће „Путеви Србије“ 
Н/Р Гордана Суботички-Ђорђевић, дипл.инж.грађ. 
Бул. краља Александра 282 
11000 Београд, Србија 
e-адреса: gordana.suboticki-djordjevic@putevi-srbije.rs 
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