
 
 
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

Република Србија 

ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА (РРСП) 
EБРД бр. Пројекта: 44750 

 

ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ 35 

ДЕОНИЦА: ЗАЈЕЧАР 5 – КЊАЖЕВАЦ 1 (ТРГОВИШТЕ) 

ОД КМ 128+426.00 ДО КМ 152+769.23 

Л=24,343 КМ 

ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IB35ZK/2020-02 

 
Датум одлуке о додели уговора: 08.05.2020. 
 
Трајање уговора: 549 дана 
 
Обим уговора: 
Радови на појачаном одржавању државног пута IБ 35, деоница: Зајечар 5 – 
Књажевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км 
 
Радови се састоје (али нису строго ограничени) из следећег: 

 Припремних радова који укључују одстрањивање прекомерног биљног 
материјала и отпада, рушење елемената постојеће коловозне конструкције, 
рушење и уклањање елемената бетонских ивичних трака; 

 Радова доњег строја који укључују израду коловоза пута, кружног тока, 
пешачких стаза, БУС стајалишта, приступних путева, одморишта; радове на 
поправци и побољшању коловоза (израда доњег носећег слоја од дробљеног 
каменог материјала, израда битуминизираног носећег слоја и израда 
хабајућег слоја од асфалт бетона) као и постављање бетонских ивичњака и 
асфалтних ригола; 

 Радова горњег строја који укључују израду коловоза пута, кружног тока, 
пешачких стаза, БУС стајалишта, приступних путева, одморишта; радове на 
поправци и побољшању коловоза (израда доњег носећег слоја од дробљеног 
каменог материјала, израда битуминизираног носећег слоја и израда 
хабајућег слоја од асфалт бетона) као и постављање бетонских ивичњака и 
асфалтних ригола; 

 Радова на објектима (мостовима, новим и постојећим зидовима и цевастим и 
плочастим пропустима) који укључују стругање постојећег асфалтног слоја, 
израду или замену хидроизолације, израду асфалтних слојева (израда 
изравнавајућег слоја уколико је потребно, хабајућег слоја и асфалтног слоја 
на пешачким стазама), замену ивичњака, поправку или замену носећих 
лежишта, поправку или замену дилатација, поправку заштитних слојева, 
радове на поправци система за одводњавање мостова, поправку пешачке и 
заштитне ограде,  уређење хидрауличног профила водотока у зони моста и 
остале радове предвиђене Главним пројектом; 



 Радова на побољшању система за одводњавање који укључују уградњу 
дренажних цеви, уградњу сливника, ригола, итд; 

  

 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: 
21.823.843,30 евра (са ПДВ), 18.186.536,08 (без ПДВ) 
 
„Интеграл инжењеринг" а.д. Лакташи, Босна и Херцеговина: 
14.981.446,56 (са ПДВ), 12.484.538,80 (без ПДВ) 

 
Назив понуђача и евалуациона цена понуде за сваког евалуираног понуђача: 
 

Конзорцијум STRABAG AG & STRABAG d.o.o. Beograd, Аустрија: 
17.686.536,08 евра 
 
„Интеграл инжењеринг" а.д. Лакташи, Босна и Херцеговина: 
11.984.538,80 евра 

 
Назив одбаченог понуђача и разлог за одбацивање: 
Нема 
 
Назив успешног понуђача и понуђена цена: 
„Интеграл инжењеринг" а.д. Лакташи, Босна и Херцеговина: 
12.484.538,80 евра (без ПДВ) 
 


