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Република Србија је добила финансијска средства од Светске банке. 
Европске инвестиционе банке и Европске банке за обнову и развој 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 
пројеката у складу са законом Републике Србије и надзор на извођењу 
радова, укључујући управљање уговорима и еко-мониторинг у току 
имплементације Хитних радова. Хитни радови као компонента Пројекта 
настали су из потребе за ургентном реакцијом и неопходности поправке 
оштећења и превенције даље штете на путевима од последица озбиљних 
поплава које су погодиле Републику Србију у мају 2014. године. 
 
Услуга покрива око 188 км деоница које ће бити рехабилитоване и 
поправљене као део компоненте хитних радова Пројекта кроз 10 уговора за 
радове додељених на основу модела уговора „пројектуј и изгради“. 
 
Деонице које се рехабилитују и поправљају у оквиру Хитних радова су 
следеће: 
 
1. IB 27 Аранђеловац 4 – Крћевац, дужина=8.713 км 
2. IB 27 Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, дужина=17.607 км 
3. IB 27 Завлака 2 (Ликодра) - Ваљевска Каменица, дужина= 24.750 км 
4. IB 27 Лозница 5 - Завлака 2 (Ликодра), дужина= 18.600 км 
5. IB 26 Мали Зворник - Бања Ковиљача и IB 28 Мали Зворник - Љубовија 

1 (Братунац) (од км 28+160 до км 41+686), дужина=27.680 км 
6. IB 28 Мали Зворник - Љубовија 1 (Братунац) (од км 4+540 до км 28+160), 

дужина=23.620 км 
7. IIA 152 Топола – Рудник, дужина=27.280 км 



8. IB 31 Рашка 2 - граница АПКиМ (Јариње), дужина= 11.486 км 
9. IB 26 Мишар - Шабац 4 (Јевремовац), дужина= 9.249км 
10. IB 22 Мрчајевци - Краљево 1, дужина= 18.791 км 
 
Услуга такође покрива радове рехабилитације и санације 11.5 км деонице 
Корените – Крупањ који се реализују као део независног пројекта 
финансираног из донације делегације ЕУ. 
 
Циљ Услуге је да обезбеди да: (i) се главни пројекти рехабилитације и 
санације пута (тј. главни пројекти за хитне радове) изграђују у складу са 
нивоом комплетности и валидности у складу са пројектним задатком и 
правном и техничком регулативом Републике Србије; (ii) су радови, 
материјали, опрема и радна снага усаглашени са захтеваним стандардима и 
условима уговора; (iii) се радови планирају на одговарајући начин и 
завршавају благовремено према захтеваном стандарду; (iv) се управљање 
уговором у оквиру хитних радова врши у складу са најбољом светском 
праксом и највишом професионалном етиком, тиме обезбеђујући најбоље 
ефекте уложеног новца; (v) је План управљања заштитом животне средине 
(Environmental Management Plan) комплетиран у складу са Оквирним 
документом заштите животне средине (Environmental Framework Document) у 
оквиру главног пројекта за сваку деоницу под радовима и да се План заштите 
животне средине Извођача доследно прати у току имплементације 
Пројекта;(vi) су услови безбедности који омогућавају безбедан и неометан 
саобраћај за све учеснике у саобраћају омогућени у оквиру главног пројекта и 
последично у току извођења радова и експлоатације пута и d (vii) се мере 
безбедности саобраћаја којима се омогућава безбедно градилиште и радне 
зоне примењују у највећој могућој мери. 
 
Услуга укључује, али се не ограничава на следеће:  
a) независни преглед и контролу главних пројеката у складу са 

регулативом Републике Србије, укључујући континуирану ревизију 
активности и обавеза пројектаната, обима истражних радова, анализа и 
добијених резултата пре израде коначног предлога за рехабилитацију и 
санацију; 

b) помоћ у обезбеђењу грађевинских дозвола за радове; 
c) преглед услова безбедности на путу у току фазе израде пројекта и 

касније у току извођења радова и давање препорука за могућа 
унапређења у свакој од фаза; 

d) надзор на активностима извођача радова у свим аспектима испуњења 
њихових обавеза одговорности и подухвата у вези са извођењем и 
благовременим завршетком уговора; 

e) примену одредби Плана управљања заштитом животне средине у току 
извршења уговора; 

f) припрему документације, а посебно техничких и финансијских извештаја 
који се достављају било Наручиоцу, било Банкама; 



g) уколико Наручилац делегира било коју од својих дужности и 
одговорности Консултанту, извршење таквих дужности, укључујући 
пратеће дужности према Наручиоцу и Банкама; 

h) у случају појаве било каквог спора на Пројекту, обезбеђење неопходних 
доказа и анализа и вештачење у одбрану предмета Наручиоца.. 

 
Планирано трајање Услуге је 13 месеци (август 2014. – септембар 2015. 
године). 
 
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 (репутација и снага компаније), адекватност за задатак и 
искуство у извршењу услуга сличне природе (одговарајуће референце) и 
технички капацитети и капацитети у погледу особља. 
 
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 пројектаната 
ангажованих у оквиру уговора за хитне радове и да стога Консултантска 
фирма (укључујући њено особље и под-консултанте) или било која њена 
филијала коју директно или индиректно контролише или од које је 
контролисана или са којом има заједничку контролу, а која намерава да 
учествује у овом избору мора имати у виду наведене односе. 
 
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 фиксног буџета (FBS) дефинисаном Смерницама Светске банке:  
 

http://www.worldbank.org/html/opr/consult/contents.html
http://www.worldbank.org/html/opr/consult/contents.html
http://www.worldbank.org/html/opr/consult/contents.html


Додатне информације могу се добити радним данима од 08:00 до 15:00 
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 
 
Особе за контакт: 
 
Гордана Суботички-Ђорђевић, дипл.инж.грађ, Координатор Пројекта 
и Извршни директор сектора за инвестиције 
Тел. +381 11 33 98 439 
Факс: +381 11 3398 443 
e-адреса: gordana.suboticki-djordjevic@putevi-srbije.rs 
 
Милена Вускановић, дипл.фил, Специјалиста за набавке 
Тел. +381 11 3398 438 
Факс: +381 11 3398 443 
e-адреса: milena.vuksanovic@putevi-srbije.rs 
 
Пријаве о заинтересованости се морају доставити у писменој форми на доле 
назначену адресу (лично или путем поште или путем електронске поште) 
најкасније до 11. августа 2014. године.  
 

Јавно предузеће „Путеви Србије“ 
Н/Р Гордана Суботички-Ђорђевић, дипл.инж.грађ, Координатор Пројекта и 
Извршни директор сектора за инвестиције 
Бул. краља Александра 282 
11000 Београд, Србија 
Тел: +381 11 3040701 
Факс: +381 11 3040614 
www.putevi-srbije.rs 
е-адреса: office@putevi-srbije.rs 
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