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КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА НАДЗОРА УКЉУЧУЈУЋИ И ПРАЋЕЊЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И СОЦИЈАЛНО ОКРУЖЕЊЕ НА 
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РАДОВЕ 

ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-SESM1/2015-01 
 
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. 
 
Консултантска услуга („Услуга“) обухвата набавку надзора над радовима 
рехабилитације укључујући и праћење утицаја на животну средину у 
социјално окружење на деоницама чија се рехабилитација финансира 
средствима Републике Србије, Светске банке и Европске инвестиционе 
банке у оквиру РРСП у току имплементације Пројекта, која је планирана за 
период 2015-2019. година. 
 
Овај циљ треба да се оствари пре свега кроз обезбеђење квалитетног 
стручно-техничког надзора и ефикасног управљања уговорима за радове 
појачаног одржавања (рехабилитације-доградње коловоза) на 33 деонице 
националне путне мреже (државни путеви I и II реда) у укупној дужини од око 
670 км, као и кроз праћење утицаја тих радова на животну средину и 
социјално окружење и умањење уочених негативних утицаја. 
 
Услуга обухвата надзор свих аспеката укључујући праћење утицаја на 
животну средину и социјално окружење за радове рехабилитације на 
следећим деоницама: 

(I) Деонице прве године (крај 2015. и почетак 2016. године): 

1) Државни пут бр. IБ 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 
км, 

2) Државни пут бр. IБ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л= 
15,245 км, 

3) Државни пут бр. IБ 23, деоница: Ужице 3 – Кратовска Стена, 
Л=37,028 км, 

4) Државни пут бр. IБ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац, Л=29,500 
км, 

5) Државни пут бр. IБ 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км, 



6) Државни пут бр. IБ 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, 
Л=23,565 км, 

7) Аутопут E-75 (M-22), Београд-Нови Сад, Рехабилитација коловоза 
од км 108+000 до км 117+000, Л=5,500 км, 

8) Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог 
Пазара и државног пута IБ 26, 

9) Државни пут бр. IБ 23/28, деоница: Кнежевићи – Бела Зеља – 
Ужице 3, Л=15,171 км, 

10) Државни пут бр. IБ 29, деоница: Пријепоље – Сјеница 3 (Медаре), 
Л=11,300 км, 

(II) Деонице друге године (трећи квартал 2016. године): 

1) Државни пут бр. IБ 29, деоница: Штаваљ – Сушица, Л=8,900 км, 
2) Државни пут бр. IБ 35, деоница: Мерошина 2 (Рожина) – 

Прокупље 1 (Орљане), Л=11,800 км и Белољин – Рударе, 
Л=16,600 км, 

3) Државни пут бр. IБ 21, деоница: Ваљево 5 (обилазница) – Каона, 
Л=14,350 км и Каона – Којсерић 1 (Село), Л=6,350 км, 

4) Државни пут бр. 160, деоница: Свилајнац 3 (Црквенац) – Медвеђа, 
Л=14,729 км, 

5) Државни пут бр. IБ 15, деоница: Врбас 3 (Бачко Добро Поље) – 
Србобран 1 (Фекетић), Л= 10,708 км, 

6) Државни пут бр. IБ 27, деоница: Марковац 1 (autoput) – Свилајнац 
1 (Кусиљево), Л= 6,530 км, 

7) Државни пут бр. IA 3, деоница: Панчево 1 – Граница АПВ 
(Панчево) (пун профил), Л=5,644 км, 

(III) Деонице треће године (средина 2017. године): 

1) Државни пут бр. IБ 27, деоница: Лесковац 5 (Братимиловци) – 
Номаница, Л=5,480 км, 

2) Државни пут бр. IБ 29, деоница: Сушица – Дојевице, Л=26,700 км, 
3) Државни пут бр. IБ 21, деоница: Косјерић 1 (Село) – Пожега, 

Л=25,425 км, 
4) Државни пут бр. IБ 22, деоница: Рашка 2 – Нови Пазар 3 (Бања), 

Л=17,872 км, 
5) Државни пут бр. IБ 39, деоница: Свође – Бабушница, Л=21,358 км, 
6) Државни пут бр. IБ 21, деоница: Ивањица – Сјеница 1 (Сјеничко 

језеро), Л=23,978 км, 
7) Државни пут бр. 160, деоница: Ћуприја 4 – Деспотовац 1 (Војник), 

Л=22,425 км, 
8) Државни пут бр. IБ 33, деоница: Неготин 4 – Граница СР/БУГ 

(Брегово); Л=12,779 км, 
9) Државни пут бр. IБ 13, деоница: Зрењанин 8 (Арадац) – Ечка, 

Л=8,529 км, 

(IV) Деонице четврте године (почетак 2018. године): 

1) Државни пут бр. IБ 34, деоница: Браничево 2 (Триброде) – 
Братинац 1 (Набрђе), Л=31,870 км, 

2) Државни пут бр. IБ 22, деоница: Ушће – Рашка 2, Л=32,253 км, 



3) Државни пут бр. IБ 21, деоница: Ивањица – Сјеница 1 (Сјеничко 
језеро), Л=37,500 км, 

4) Државни пут бр. IБ 33, деоница: Пожаревац 4 – Забрега 
(Божевац), Л=19.532 км и Забрега (Божевац) – Љесница, Л=15,755 
км, 

5) Државни пут бр. IБ 22, деоница: Нови Пазар 3 (Бања) – Рибарци, 
Л=28,095 км, 

6) Државни пут бр. IБ 15, деоница: Сомбор 5 (Кљајућево) – Кула 2 
(Црвенка), Л=40,744 км, 

7) Државни пут бр. 147, деоница: Смедеревска Паланка 1 (Азања) – 
Велика Плана 2, Л=13,666 км, 

 
где термин „година“ обухвата групу уговора за радове са блиским датумом 
почетка извођења радове (датуми почетка за те уговоре су у временском 
периоду од 3 до 4 месеца разлике). 
 
Циљ услуге надзора је да се обезбеди (i) да радови, материјали, опрема и 
радна снага буду у складу са захтеваним стандардима, (ii) да се радови 
планирају на адекватан начин и да се заврше у за то предвиђеном року, и (iii) 
да се препоруке Плана управљања животном средином (EMP) и/или 
пројеката заштите животне средине (за сваку деоницу на којој се изводе 
радови), као и Плана заштите животне средине укључујући безбедност и 
заштиту на раду извођача, у потпуности спроводе током извршења Пројекта 
и (iv) да се одредбе Оквирне политике расељавања (РПФ) у потпуности 
спроводе током извршења Пројекта. 
 
У начелу, Услуга обухвата: 
(a) надзор над радом извођача у смислу испуњења свих обавеза, 

одговорности и задужења извођача током реализације уговора и 
њиховог завршетка у предвиђеним роковима, 

(b) надзор над спровођењем одредби EMP и студије утицаја на животну 
средину током извођења радова, као и обезбеђење поштовања 
препорука и захтева безбедности саобраћаја у свим фазама извођења 
радова, 

(c) надзор над спровођењем одредби РПФ током извођења радова, 
(d) управљање уговорима укључујући припрему свих докумената, а 

посебно техничке и финансијске документације, било према Клијенту 
или према Банкама, релевантних за извршење уговора за радове и 
доношење одлука, 

(e) прихватање и/или одобравање програма извођача, технологија градње 
и материјала, 

(f) установљавање методологије и система надзора који могу да се усвоје 
као стандард за ангажовање на будућим пројектима, 

(g) вршење било које и/или свих дужности овлашћеног представника 
Клијента, укључујући његове пратеће обавезе према ЈППС и Банкама, 
уколико Клијент делегира такве дужности на Консултанта, 

(h) пренос искустава и знања Клијенту из области управљања програмима 
рехабилитације деоница и санације опасних места, управљања 



уговорима, нових технолошких достигнућа и других области у вези са 
Пројектом и 

(i) у случају појаве било каквог спора на Пројекту, обезбеђење неопходних 
доказа и анализа и вештачење у одбрану предмета Клијента. 

 
Предвиђено време реализације услуге је 47 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 (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, имајући у виду тренутну листу услуга у оквиру Пројекта, 
молимо да имате у виду да су задаци који произилазе из ове Услуге у 
директном сукобу интереса са обавезама и активностима у вези са следећим 
услугама: 

 Техничка помоћ у имплементацији РРСП (поступак избора консултанта 
у току) 

 Израда главних пројеката појачаног одржавања (рехабилитације-
доградње коловоза) у оквиру Пројекта (41 засебан уговор од којих је 
неколико поступака набавки тренутно у току) 

 Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања 
(рехабилитације-доградње коловоза) у оквиру Пројекта (4 засебна 
уговора са једним поступком набавке тренутно у току) 

 Ревизија безбедности саобраћаја главних пројеката појачаног 
одржавања (рехабилитације-доградње коловоза) у оквиру Пројекта (4 
засебна уговора са једним поступком набавке тренутно у току) 

 Провера испуњености индикатора напретка 

 Финансијска ревизија Пројекта. 
 

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


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 

Особе за контакт: 

Гордана Суботички-Ђорђевић, дипл.инж.грађ, Координатор Пројекта 
и Извршни директор 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: miЛena.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 13. маја 2015. 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 
Булевар краља Александра 282 
11000 Београд, Србија 
Тел: +381 11 3040701 
Факс: +381 11 3040614 
e-адреса: gordana.suboticki-djordjevic@putevi-srbije.rs 
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