
 
 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Република Србија 
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА (РРСП) 
EБРД бр. Пројекта: 44750 

 
ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IА3 

ДЕОНИЦЕ: ПЕТЉА СРЕМСКА МИТРОВИЦА – ПЕТЉА РУМА, ОД КМ 43+563 
ДО КМ 57+313, Л=13,750 КМ (ЛЕВА КОЛОВОЗНА ТРАКА) И 

ПЕТЉА РУМА – ПЕТЉА ПЕЋИНЦИ, ОД КМ 57+205 ДО КМ 70+303, Л=13,098 
КМ (ДЕСНА КОЛОВОЗНА ТРАКА) 

ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IA3SMRP/2019-06 
 

Датум одлуке о додели уговора: 17.12.2019. 
 
Датум потписивања уговора: 10.03.2020. 
 
Трајање уговора: 450 дана 
 
Обим уговора: 
Радови на појачаном одржавању државног пута IА3, деонице: петља Сремска 
Митровица – петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, Л=13,750 км (лева 
коловозна трака) и петља Рума – петља Пећинци, од км 57+205 до км 70+303, 
Л=13,098 км (десна коловозна трака) 
 
Радови се састоје (али нису строго ограничени) из следећег: 

− Припремних радова који укључују: уклањање шибља и дрвећа, рушење 
(уклањање) постојеће коловозне конструкције, ископ за утврђивање положаја 
подземних инсталација, рушење и уклањање постојећих ивичњака, рушење и 
уклањање делова постојећег система одводњавања, уклањање асфалтних 
слојева стругањем, поправка пукотина; 

− Земљаних радова који укључују ископ хумуса, широке ископе, ископе за нове 
канале, израду насипа, хумузирање банкина; 

− Радова на коловозној конструкцији који укључују израду коловозне 
конструкције: израда доњих невезаних слојева од дробљеног камена, израда 
битуминизираних носећих слојева, израда хабајућег слоја, израда цементом и 
битуменом везаног доњег носећег слоја, набавка и уградња бетонских 
ивичњака, набавка и уградња бетонских елемената – дренажни канали; 

− Радови на конструкцијама који садрже радове на мостовима: радови на 
рушењу, уклањању и , демонтажи (коловозне конструкције, изолације, 
постојећих бетонских ивичњака, бетонске конструкције пешачке стазе, 
оштећеног и деградираног заштитног слоја бетона итд.), земљани радови, 
радови на конструкцији, Постављање , монтажа и демонтажа челичне 
цевасте фиксне скеле са радним платформама за извођење радова, бетонски 
радови (набавка и извођење радова на бетону стаза и ивичних венаца, 
проширењу крилних зидова, радови на бетонирању прелазне пешачке 



рампе), радови на поправци бетонских површина (инјектирање прслина, 
поправка бетонских површина санационим малтером), хидроизолатерски 
радови, израда коловозне конструкције, уградња карбонских трака, као и 
радови на постојећим пропустима (уклањање шибља и дрвећа, чишћење 
пропуста), ископ у темељу за камене облоге на улазима у пропуст, израда 
облоге од камена на делу оба улаза у пропуст, зидање прагова у цементном 
малтеру; 

− Радова на побољшању дренажног система који садрже земљане радове, 
набавка и уградња дренажних цеви, шахтова, набавка и уградња сепаратора, 
израда бетонских водонепропусних канала; 

− 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 STRABAG AG & STRABAG d.o.o. Beograd, Аустрија: 
17.362.836,30 евра (са ПДВ), 14.469.030,25 (без ПДВ) 
 
„Интеграл инжењеринг" а.д. Лакташи, Босна и Херцеговина: 
15.241.138,98 (са ПДВ), 12.678.449,15 (без ПДВ) 

 
Назив понуђача и евалуациона цена понуде за сваког евалуираног понуђача: 
 

Конзорцијум STRABAG AG & STRABAG d.o.o. Beograd, Аустрија: 
13.969.030,25 евра 
 
„Интеграл инжењеринг" а.д. Лакташи, Босна и Херцеговина: 
12.178.449,15 евра 

 
Назив одбаченог понуђача и разлог за одбацивање: 
Нема 
 
Назив успешног понуђача и понуђена цена: 
 
„Интеграл инжењеринг" а.д. Лакташи, Босна и Херцеговина: 
12.678.449,15 евра (без ПДВ) 
 


