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Република Србија је добила финансијска средства од Светске банке за 
реализацију Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности 
саобраћаја (Пројекат) и намерава да део тих средстава искористи за набавку 
предметне консултантске услуге. 
 
Циљ Консултантске услуге („Услуга“) је спровођење обуке из области 
ревизије безбедности саобраћаја (РБС) на путевима и сертификација 
ревизора за безбедност саобраћаја на путевима са циљем да се обезбеди 
50-60 сертификованих полазника обуке, реализујћи обуке у четири групе (две 
групе истовремено) са максималним бројем од 15 полазника у једној групи, 
са квалитетом знања за обављање РБС на путевима. Обука ревизора је 
прописана Директивом ЕУ за Управљање Безбедношћу Саобраћаја на путној 
инфраструктури (2008/96/ЕС) и још увек није у потпуности имплементирана у 
Републици Србији. Очекивани директан резултат Услуге је сертификација 
полазника обуке који успешно заврше обуку. 
 

Захтеви за Услуге су у потпуности идентификовани Пројектним задатком, 
који ће бити достављен изабраној фирми. Услуга ће бити извршена у 
Републици Србији, у Београду и на путним правцима до 100 км удаљености 
од Београда (за потребе обиласка деоница). Планирано трајање уговора је 6 
месеци. Очекивани период за извршење Услуге је jул 2017 – jануар 2018. 
Услуга ће обухватити, али неће бити стриктно ограничена на следеће: 

1. Припрема за обуку из области РБС на путевима; 
2. Спровођење обуке из РБС на путевима; 
3. Спровођење завршног испита и сертификација полазника обуке; 
4. Пружање подршке и праћење полазника обуке, и 
5. Пружање неопходне логистике за спровођење РСА обуке.  

 
Приликом пружања услуга, Консултант ће поступати у складу са: 

 постојећим законима и пратећим правним документима у Републици 
Србији (Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о јавним 
путевима, Закон о планирању и изградњи, као званичним смерницама 
ЈППС), 



 Директивом ЕУ за Управљање безбедношћу саобраћаја на путној 
инфраструктури (2008/96/ЕС), 

 најбољом међународном праксом у области ревизије безбедности, и 

 пројектним задатком. 
 
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. Избор за скраћену листу (short list) ће бити заснован на 
основу података који су достављени о профилу фирме (организација и 
способности), специфичном искуству фирме које је од значаја за задатак или 
је сличне природе и искуству у пружању услуга у сличним условима у току 
последњих 5 (пет) година. 
 
Консултанти треба да обрате посебну пажњу на одредбе члана 1.9 Смерница 
Светске банке: избор и ангажовање Консултаната из ИБРД зајмова и ИДА 
кредита 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. год. који дефинише политику Светске 
банке у вези са сукобом интереса. 
 
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 
консултанта на основу његових квалификација (CQS) 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: 

Никола Веселиновић, Специјалиста за набавке 
тел. +381 11 3398 437 
факс +381 11 3398 443 
e-адреса: nixona16@gmail.com 
 
Изјаве заинтересованости се морају доставити у писменој форми на доле 
назначену адресу (лично или путем редовне поште или електронске поште) 
најкасније до 31. маја 2017. 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. 
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Јавно предузеће „Путеви Србије“ 
Н/Р Гордана Суботички-Ђорђевић, дипл.инж.грађ 
Булевар краља Александра 282 
11000 Београд, Србија 
Тел: +381 11 3398439 
Факс: +381 11 3398443 
e-адреса: gordana.suboticki-djordjevic@putevi-srbije.rs 
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