
ПОЗИВ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ 
(КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА – КОНСУЛТАНТСКЕ ФИРМЕ) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

Број ИБРД Зајма. 8255-YF 
Број ЕИБ Зајма: 82.640 

 
ИЗРАДА ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ДРЖАВНИХ 

ПУТЕВА IА 1, IБ 22 И IIА 147: 

ЛОТ 1: IА 1, БРЕСТОВАЦ (ПЕТЉА) – ДОЉЕВАЦ (ПЕТЉА), Л=6,903 КМ 

ЛОТ 2: IБ 22, УШЋЕ - РАШКА (КОСОВСКА МИТРОВИЦА), Л=32,103 КМ 

ЛОТ 3: IБ 22, НОВИ ПАЗАР (БРЂАНИ) - РИБАРИЋЕ, Л=24,360 КМ 

ЛОТ 4: IIА 147, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (АЗАЊА) - ВЕЛИКА ПЛАНА, 
Л=13,532 КМ 

ИД број Уговора: RRSP/CS3-RRD4-1/2017-03 
 
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. 
 
Циљ Консултантске услуге („Услуга“) је израда техничке документације у 
виду главних пројеката појачаног одржавања државних путева IА 1, IБ 22 и 
IIА 147 за следеће деонице:  

Лот 1: IА 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км  
Лот 2: IБ 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км 
Лот 3: IБ 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км 
Лот 4: IIА 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13,532 км 
 
Пројекти се израђују у складу са захтевима Пројектног задатка и домаћом 
регулативом. Од Консултанта се такође очекује да узме у обзир захтеве 
локалне заједнице (социјални аспект) и у обавези је да поступа у складу са 
захтевима Оквирне политике расељавања и Оквиром за управљање 
заштитом животне средине, који су претходно припремљени за потребе 
пројекта и доступни на http://www.putevi-srbije.rs/index.php/en/road-
rehabilitation-and-safety-project. Пројектни задатак Наручиоца доступан је на 
истом линку. 
 
Планирано трајање услуге је 10 месеци. 
 
Јавно предузеће „Путеви Србије“ („Наручилац“), позива подобне 
консултантске фирме („Консултанте“) да искажу своју заинтересованост за 
пружање наведене услуге. Заинтересовани Консултанти треба да доставе 
доставе податке који доказују да су квалификовани и да поседују 
релевантно искуство за пружање Услуге. Критеријуми за одабир на 
скраћену листу (short list) су: профил компаније, искуство у вршењу услуга 
сличне природе и искуство у региону (одговарајуће референце) у 
последњих 7 година. 
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Како би дефинисао скраћену листу одабраних Консултаната, Клијент ће 
применити следеће пондере за сваки од наведених критеријума, где ће се 
примењивати и одговарајући под-критеријуми. 
 

Критеријум 

 Под-критеријум 

Пондер 

Профил фирме: 10% 

 Године искуства 5% 

 Технички и административни капацитет 5% 

Искуство: 90% 

 Искуство консултанта у вршењу услуга 
сличне природе 

60% 

 Искуство консултанта у региону 30% 

 
Изјава заинтересованости треба да буде припремљена на енглеском језику 
и да не премашује 50 страна. 
 
Заинтересовани Консултанати треба да обрате пажњу 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:  
 
У складу са праграфом 1.9 Смерница, следеће услуге са својим задацима 
су у сукобу интереса са услугама које су предмет овог позива на 
достављање изјава заинтересованости: 

 Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из 
четврте године Пројекта, 

 Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката 
појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта, 

 Надзор над радовима, укључујући и праћење утицаја на животну 
средину и социјално окружење на деоницама за рехабилитацију у 
оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове. 

 Надзор над радовима, укључујући и праћење утицаја на животну 
средину и социјално окружење на деоницама за рехабилитацију у 
оквиру РРСП за ЕБРД радове. 

 Услуге провере испуњености индикатора напретка пројекта и 
остварења услова за повлачење средстава зајма 

 
У циљу побољшања квалификованости, Консултанти се могу удруживати са 
другим фирмама кроз форму заједничког улагања (групе понуђача) или 
подуговарања. 
 
Избор Консултанта се врши у складу са процедуром Избора консултанта на 
основу комбиноване оцене квалитета и цене (QCBS) 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 

Особа за контакт: 

Милена Вуксановић Петровић, 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 доле 
назначену адресу (лично или путем поште или путем електронске поште) 
најкасније до 21. фебруара 2019. године у 14:00 часова (по локалном 
времену).  
 
У случају да се изјава заинтерсованости доставља путем редовне поште 
или лично, молимо да на насловној страни Изјаве заинтересованости, као и 
на коверти наведете пун назив Услуге. 
 
Јавно предузеће „Путеви Србије“ 

Н/Р Гордана Суботички-Ђорђевић, дипл.инж.грађ 
Булевар краља Александра 282 
11000 Београд, Србија 
 
У случају да се изјава заинтересованости доставља путем електронске 
поште, молимо да се достава изврши на доле наведену адресу: 
 
e-адреса: gordana.suboticki-djordjevic@putevi-srbije.rs 
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