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Република Србија је добила финансијска средства од Светске банке и 
Европске инвестиционе банке за реализацију Пројекта рехабилитације 
путева и унапређења безбедности саобраћаја (Пројекат) и намерава да део 
тих средстава искористи за набавку консултантске услуге. 
 
Пројекат је осмишљен тако да користи модел повлачења средстава на 
основу постигнутих резултата са изузетком неколико консултантских услуга и 
услуга техничке помоћи. Низ показатеља везаних за повлачење средстава 
(ДЛИ) биће коришћено да се утврди шта је од договорених резултата 
постигнуто. 
 
Консултантска услуга („Услуга“) обухвата спровођење годишњих ревизија и 
праћење резултата уз евалуацију, што ће служити да измери напредак у 
реализацији Пројекта у односу на претходно дефинисане годишње циљеве 
извршења Пројекта. 
 
ДЛИ су груписани у три шире категорије: 
I) ДЛИ-1: рехабилитација и безбедност путева – циљеви ће бити 

постигнути када планирани број километара путева обухваћених 
Пројектом буде рехабилитован уз примену одговарајућих мера за 
унапређење безбедности саобраћаја; 

II) ДЛИ-2: активности на унапређењу безбедности саобраћаја – циљеви 
превазилазе Пројекат и обухватају проверу безбедности саобраћаја и 
примену нискобуџетних мера за унапређење безбедности саобраћаја на 
деоницама државне путне мреже које нису обухваћене Пројектом, 
кампање за подизање свести и сертификацију ревизора за безбедности 
саобраћаја; 

III) ДЛИ-3: реформе за управљање одржавањем – циљеви ће бити 
постигнути када буду усвојени иновирани стандарди за пројектовање 
рехабилитације и одржавања путева, када буде израђен стратешки 
план за ПБМЦ, када конкурсна документација буде припремљена и 
издата, када буде спроведена обука и уговори потписани. 

 
Циљ Услуге је интегрисана ревизија извршења Пројекта која ће обухватити 
преглед пројеката, управљање социјалним и еколошким питањима, набавке, 



управљање квалитетом, управљање уговорима и усаглашеност са 
договореним условима, квалитет надзора на Пројекту, преглед примене мера 
и принципа за унапређење безбедности саобраћаја и постизање ДЛИ-ова 
који представљају услов за повлачење средстава. 
 
Консултант за проверу испуњености индикатора Пројекта ће припремати 
извештај о напретку у имплементацији Пројекта, усаглашености са 
дефиницијама из Оперативног приручника за Пројекат (ПОМ) и осталим 
документима у вези са Пројектом, као и о недостацима у реализацији, 
уколико постоје, и разлозима и активностима које се могу спровести у циљу 
корекција истих. 
 
Активности консултанта шире ће обухватити следеће: 

 верификацију прихватљивих трошкова у оквиру Пројекта – овај аспект 
посла има за циљ да потврди да су трошкови у оквиру Пројекта подобни 
за рефундацију и да су настали у складу са плановима, мерама 
предострожности и позицијама за набавку како је дефинисано у оквиру 
Пројекта; 

 потврду да су путеви рехабилитовани у складу са закљученим уговорима 
– што подразумева техничку ревизију која ће се фокусирати на проверу 
квалитета радова, потврду о томе да ли су радови у складу са техничким 
спецификацијама и стандардима наведеним у оквиру конкурсне и 
уговорне документације и да ли су исти адекватно приказани у 
градилишној документацији; 

 потврду да су испуњени ДЛИ-ови – консултант ће бити одговоран за 
утврђивање степена испуњености ДЛИ-ова и утврђивање износа 
средстава који ће бити повучени из зајмова Светске банке и ЕИБ-а. 

 
Консултант ће прегледати узорак од приближно 20% уговора о грађевинским 
радовима и другим активностима обухваћеним Пројектом. Поред ових 
случајних узорака уговора, преглед може такође обухватити радове или 
уговоре за које се верује да могу имати посебан утицај на животну средину 
или социјални аспект или да захтевају посебно праћење како је дефинисано 
од стране ЕИБ-а и Светске банке. 
 
Детаљнији опис Услуге биће достављен у Пројектном задатку у оквиру 
Захтева за доставом понуда, док се детаљнији подати о Пројекту могу наћи 
на интернет страници Клијента као и на страницама Светске банке и 
Европске инвестиционе банке. 
 
Планирано трајање Услуге је 11 месеци (3 регуларне мониторинг мисије у 
периоду децембар 2017.- новембар 2019.) 
 
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. Избор за скраћену листу (short list) ће бити заснован на 



основу података који су достављени о профилу фирме (организација и 
способности), специфичном искуству фирме које је од значаја за задатак или 
је сличне природе и искуству у пружању услуга у сличним условима у току 
последњих десет година. 
 
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. 
 
Имајући у виду тип и природу Услуге, Услуга је у сукобу са свим осталим 
услугама на Пројекту. 
 
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 на 
основу комбиноване оцене квалитета и цене (QCBS) дефинисаном 
Консултантским Смерницама. 
 
Додатне информације могу се добити радним данима од 10:00 до 14:00 
часова (по локалном времену) на адреси: 
 
Јавно предузеће „Путеви Србије“ 
Влајковићева 19а 
11000 Београд, Србија 

Особа 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 31. јула 2017. 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. 
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Јавно предузеће „Путеви Србије“ 
Н/Р Гордана Суботички-Ђорђевић, дипл.инж.грађ 
Булевар краља Александра 282 
11000 Београд, Србија 
Тел: +381 11 3034744 
Факс: +381 11 3034832 
e-адреса: gordana.suboticki-djordjevic@putevi-srbije.rs 
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