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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ПРОЈЕКАТ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО БЕОГРАДА 

Јавно Предузеће “Путеви Србије” које представља в.д. директора  
у оквиру радова које финансира Европска Инвестициона Банка (ЕИБ) 

РАСПИСУЈЕ 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА  

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ ЗА  

Консултантску услугу стручног надзора на  
ЛОТ-у Б3.2 - Изградња Mоста бр. 8 преко реке Саве 

код Остружнице  
 

Јавно предузеће “Путеви Србије” (Наручилац) намерава да искористи део средстава из зајма 
Европске Инвестиционе Банке (Банка) за трошкове Консултантских услуга стручног надзаора 
на ЛОТ-у Б3.2. 

Наручилац сада позива консултанске фирме и конзорцијуме да доставе запечаћене понуде за 
наведени уговор који ће се финансирати из Зајма Европске Инвестиционе Банке за Пројекат 
обилазнице око Београда, на основу члана 7. став 1. тачка 2. подтачка (2) Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) и издатом конкурсном документацијом: 

Консултанска услуга за вршење стручног надзора на ЛОТ-у Б3.2– Изградња Mоста бр. 8 преко 
реке Саве код Остружнице.  

Вршење услуга је планирано у периоду од децембра 2015. до фебруара 2018. године. 

Избор Консултанта вршиће се на основу комбиновања оцене квалитета и понуђене цене. 

Подношење понуда за стручни надзор на овим радовима је отворено за консултантске фирме 
и конзорцијуме фирми из свих земаља. Успешна консултантска фирма, или конзорцијум, ће 
показати да поседује широко искуство у надзору и управљању на сличним пројектима у 
земљи и иностранству, на којима су биле упослене истакнуте домаће и иностране 
грађевинске фирме, као и да поседује значајан степен искуства у вршењу стручног надзора, 
кроз сопствено особље састављено од инжињера који поседују лиценцу за вршење надзора 
на уговорима о изградњи мостова и путева у Србији. 

Конкурсна документација се може преузети радним данима у времену од 10 до 14 часова, 
почев од четвртка, 1. октобра 2015. године у просторијама ЈП „Путеви Србије“ Влајковићева 
19а (први спрат), Београд, након достављања Пријаве о намери преузимања конкурсне 
документације путем факса на број: +381 11 30 34 832, или електронском поштом на следећу 
адресу: djurdja.stanovcic@putevi-srbije.rs. 

Заинтересовани консултанти могу добити остале информације и прегледати и преузети 
конкурсну документацију на горе наведеној адреси. 

 



Конкурсна документација мора бити прописно попуњена и достављена на ниже назначену 
адресу најкасније до уторка, 24. новембра 2015. године до 10 часова по локалном времену. 
Понуде ће се отварати истог дана у 10:30 часова у присуству овлашћених представника 
понуђача који су одлучили да присуствују отварању понуда. Накнадно достављена документа 
ће бити одбијена и враћена неотворена.  

Г-ђа Ђурђа Становчић 

ЈП “Путеви Србије”, Булевар краља Александра 282 

11000 Београд, Република Србија 

e-mail: djurdja.stanovcic@putevi-srbije.rs  

Тел. +381 11 30 34 734, Факс. +381 11 30 34 832 

 


