
 
 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Република Србија 

ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА (РРСП) 
EБРД бр. Пројекта: 44750 

 

ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ 15, 

ДЕОНИЦА: КУЛА (БАЧКА ТОПОЛА) - ВРБАС (САВИНО СЕЛО) 

ОД КМ 63+696 ДО КМ 73+852, Л=10,156 КМ 

ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IB15KV/2019-05 

 
Датум одлуке о додели уговора: 21.10.2019. 
 
Датум потписивања уговора: 24.12.2019. 
 
Трајање уговора: 10 месеци 
 
Обим уговора: 
Радови на појачаном одржавању државног пута IБ 15, деоница: Кула (Бачка 
Топола) - Врбас (Савино Село), од км 63+696 до км 73+852, Л=10,156 км 
 
Радови се састоје, али нису строго ограничени на следеће радове: 
 
- Припремне радове који укључују: уклањање шибља и дрвећа, рушење 
постојећих бетонских ивичњака, префабрикованих елемената, саобраћајних 
знакова, ручни ископ канала, нивелисање сливника и ригола; 
- Земљане радове који укључују: ископ хумуса, машински ископ материјала, 
израду насипа, уређење планума пута (постељице), хумузирање банкина, ископ 
канала и чишћење постојећих одводних јарака; 
- Радове на коловозној конструкцији који укључују: израду доњег носећег 
слоја од ломљеног камена, израду битуменизираног носећег слоја, хабајућег 
слоја, израда цементом стабилизованог носећег слоја поступком хладног 
рециклирања на лицу места, набавка и уградња готових бетонских ивичњака, 
набавка и уградња префабрикованих бетонских елемената,  сегментних канала, 
дренажних цеви; 
- Радове на мостовским конструкцијама који обухватају чишћење терена, 
уклањање асфалтних површина са моста, стругање асфалта, уклањање 
постојећих дилатација, уклањање оштећеног бетона, уклањање шута, 
пескарење бетонских површина, бушење рупа за анкере у бетону; ручни ископи 
ради извођења пливајућих плоча, израда клинова уз објекте и насипа иза 
пливајуће плоче, насипа и збијање земљаног материјала, постављање и 
демонтажа радне цевасте скеле, бетонирање урушених темеља кегле, 
бетонирање прелазне рампе на банкинама, бетонирање оштећених делова 
облоге кегли, бетонирање пливајуће плоче, пешачких стаза и ивичних венаца; 



изолација горње површине коловозне плоче, заливање фуга цементним 
малтером, уградња трајно еластичних битуменских заптивних трака, израда 
хабајућег слоја, постављање анкера са заливањем рупа, заштита бетонских 
површина, итд.; 
- Радове на побољшању дренажног система који садрже: земљане радове 
(машински и ручни ископ, засипање канала…), набавку и уградњу дренажних 
цеви, уводника за шахт, монтажа армирано бетонских шахтова; израда нових 
пропуста на приступним путевима; 
- Остале радове који обухватају радове на електроенергетским 
инсталацијама: кабловски водови 20 kV, инсталација јавног осветљења као и 
радове за заштиту и измештање кабловске ТК мреже; 
- Уређење путног појаса и постављање саобраћајне сигнализације и опреме 
пута. 
 
Радови се изводе под саобраћајем, са акцентом на омогућавању безбедних 
услова за одвијање саобраћаја и реализацију радова. 
 
Назив понуђача и цена понуде прочитана на отварању понуда: 
 
Конзорцијум Војпут-Југокоп, Србија 4.950.026,78 ЕУР (без ПДВ-а) 
 
Назив понуђача и евалуациона цена понуде за сваког евалуираног понуђача: 
 

Конзорцијум Војпут-Југокоп, Србија 
4.800.026,78 ЕУР (провизорни износ: 
150.000,00 ЕУР) 

 
 
Назив одбаченог понуђача и разлог за одбацивање: 
Нема 
 
Назив успешног понуђача и понуђена цена: 
 
Конзорцијум Војпут-Југокоп, Србија: 4.950.026,78 ЕУР (без ПДВ-а) 


