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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 помоћи Тиму за 
имплементацију Пројекта у току имплементације пројекта планиране за 
период 2014-2018. година. У току периода имплементације, Пројекат је 
осмишљен тако да обухвати следеће: 

 унапређење стања на државној путној мрежи кроз рехабилитацију 
приближно 900 км постојећих путева и реализацију компоненте Хитни 
радови Пројекта на приближно 195 км путева који су оштећени 
поплавама у мају 2014. године; 

 унапређење услова безбедности на путевима кроз примену мера за 
побољшање безбедности саобраћаја у свим фазама реализације 
Пројекта; 

 јачање капацитета и унапређење институционалне координације у 
путном сектору и у безбедности саобраћаја кроз реализацију одређеног 
броја консултантских услуга. 

 
Више информација о Пројекту може се наћи на: http://www.putevi-
srbije.rs/index.php?lang=en&Itemid=532. 
 
Консултантска услуга за техничку помоћ у имплементацији РРСП обухватиће, 
али се неће ограничити на, следеће активности:  

 вршење дијагностичке оцене стања на путевима за деонице Пројекта и 
израду пратећих извештаја; 

 израду конкурсне документације, помоћ у процедурама набавке и 
изради извештаја и уговорне документације за добра, радове и услуге 
који се набављају за потребе Пројекта, укључујући сва друга експертска 
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документа од значаја за поступке набавки у оквиру Пројекта (пројектни 
задаци, извештаји о евалуацији итд.); 

 праћење имплементације уговора; 

 помоћ у контроли квалитета како би се осигурало да имплементација 
Пројекта испуњава релевантне стандарде квалитета и спецификације; 

 помоћ у изради документације и извештаја који се захтевају од стране 
локаних институција и међународних финансијских институција;  

 израду извештаја и документације од значаја за праћење годишње 
реализације Пројекта; 

 помоћ у финансијском менаџменту на Пројекту, укључујући израду 
извештаја и документације од значаја за полугодишње неревидоване и 
годишње ревидоване финансијске извештаје на Пројекту;  

 помоћ у потврди усаглашености у примени политика заштите животне 
средине, унапређењу безбедности и смањењу негативног социјалног 
утицаја; 

 помоћ у управљању потраживањима у оквиру Пројекта;  

 координацију и сарадњу са другим консултантима у случају потребе итд. 
 
Планирано трајање Услуге је 42 месеца. 
 
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 које њихове филијале које директно или 
индиректно контролишу или од којих су контролисани или са којима 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 тичу било 
којих других услуга у оквиру Пројекта. 
 
Консултантске фирме се могу удружити са другим фирмама у облику 
заједничког улагања или подуговарањем у циљу побољшања сопствене 
квалификованости. 
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Избор консултантске фирме се врши у складу са процедуром Избора на 
основу комбиноване оцене квалитета и цене (QCBS) дефинисаном 
Смерницама Светске банке. 
 
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 13. новембра 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: gordana.suboticki-djordjevic@putevi-srbije.rs 
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