Пројекат рехабилитација саобраћаја
Пројекат рехабилитације саобраћаја (Transport Rehabilitation Project - TRP)
имплементиран је у периоду од 7. септембра 2004. године, када је постао
ефективан до 30. септембра 2012. године. Укупна средства финансирања
обезбеђена из средстава кредита и зајма Светске банке износила су приближно
105 милиона долара.
У оквиру Пројекта покренуто је 46 поступка набавки по процедурама Светске банке
на којима је учествовало 160 понуђача.
У оквиру категорије радова додељено је 16 уговора за рехабилитацију-доградњу
коловоза на 16 деоница магистралних и регионалних путева широм Србије у
укупној дужини од око 320 км:
Дужина
(км)

Пут

Деоница

М-23
М-23.1
М-19
М-19
М-21
М-21
М-4
М-4
Р-101

Крагујевац – Равни Гај, од км 80+954 до км 91+280
Равни Гај – Краљево, од км 0+000 до км 33+917.49
Шабац – Змињак, од км 83+314 до км 104+231
Прњавор – Лозница, од км 118+949 до км 137+768
Думача – Коцељева, од км 68+120 до км 102+105
Коцељева – Ваљево, од км 102+105 до км 128+325
Иверак – Ћелије, до км 612+334 до км 623+711
Каменица – Ваљево, од км 587+175 до км 602+938
Обреновац – Уб, од км 4+251 до км 28+472
Параћин – Стража, од км 742+289 до км 756+300 и
од км 758+563 до км 766+358

10.3
33.9
20.9
18.8
34.0
26.2
11.4
15.8
24.2

М-5

Стража – Бољевац, од км 766+358 до км 789+456

23.1

М-5

Бољевац – Селиште, од км 789+456 до км 807+874

18.4

М-5

М-5

Селиште – Лубница, од км 807+874 до км 824+749
Нова Варош – Аљиновићи (Увац), од км 01+000 до
Р-231
км 21+044
М-7 Каћ – Жабаљ, од км 52+422 до км 64+656
М-22.1 Гладнош – Инђија, од км 147+852 до км 159+750

Извођач

16.9

Alpine Bau GmbH
АД Путеви Ужице
ПЗП Београд АД
ПЗП Београд АД
ЗУ „Adige Bitumi Impresa – Ingrap Omni"
ПЗП Београд АД
ЗУ ПЗП Ваљево – Ваљевопут
ПЗП Ваљево АД
ЗУ ПЗП Зајечар АД и Интер-коп ДОО
Конзорцијум ПЗП Зајечар и
Војводинапут-Панчево
Конзорцијум ПЗП Зајечар и
Војводинапут-Панчево
ЗУ Ратко Митровић - Нискоградња
ДОО и Интер-коп ДОО
ПЗП Зајечар АД

24.0

АД Путеви Ужице

12.2
11.9

Alpine Bau GmbH
Конзорцијум ВОЈПУТ-СМБ Градња

21.8

Уговори за рехабилитацију 3 деонице на путном правцу Параћин-Зајечар
реализовани су тек након раскида првобитно додељених уговора и понављања
поступака јавне набавке. Раскинути су следећи уговори:

деонице Параћин – Стража и Стража – Бољевац: уговори са извођачем
Осијек-Котекс ДД из Хрватске, и

деоница Бољевац – Селиште: уговор са извођачем ПЗП Београд.
Пре доделе уговора за извођење преосталих радова на деоницама Параћин –
Стража и Стража – Бољевац, спроведена је набавка Хитних радова како би се пут
довео у стање безбедно за одвијање саобраћаја у зимским условима вожње и
омогућило зимско одржавање.
Пројекат је такође имао и посебан сегмент у вези са унапређењем безбедности
саобраћаја кроз побољшање 6 опасних места, што је реализовано кроз 2 уговора:

Уговор
Побољшање опасног места на обилазници око Зајечара,
укрштај магистралних путева М-5 и М-25
Побољшање 5 опасних места на државним путевима на
подручју Северног Баната

Извођач
ПЗП Зајечар АД
ЗУ АД „Војводинапут-Зрењанин“
Зрењанин и ДОО „Боја“ Сомбор

Поред тога у оквиру категорије радова примењен је и нови принцип одржавања
путева на основу постигнутог нивоа услуге кроз реализацију Пилот пројекта
одржавања на око 1.200 км путне мреже на територијама Мачве и Колубаре кроз
два уговора у периоду од 2004. до 2008. годинe:
Територија
Редовно и зимско одржавање магистралних и
регионалних путева Мачванског округа
Редовно и зимско одржавање магистралних и
регионалних путева Колубарског округа

Дужина
(км)

Извођач

660

Alpine Mayreder Bau GmbH

517

ПЗП Београд

Кроз категорију добара, набављено је:

130 стационарних аутоматских бројача саобраћаја

20 мобилних аутоматских бројача саобраћаја,

опрема за термално мапирање коловоза са пратећим софтвером

оперативни систем и софтверски пакети за успостављање информационог
система базе података о путевима.
У оквиру консултантских услуга, поред услуга надзора и успостављања базе
података о путевима и иновације података о стању деоница, у оквиру Пројекта
реализована је и услуга која је имала за циљ дефинисање релевантних техничких
стандарда са стандардима ЕУ. Сви реализовани уговори у оквиру ове категорије
су:
Уговор
Консултантске услуге за Базу података о путевима
Консултантске услуге за надзор на радовима одржавања и
рехабилитације путева и праћења утицаја на околину
Финансијска ревизија пројекта
Истраживање јавног мњења везано за социјални аспект
Пројекта рехабилитације саобраћаја
Консултантске услуге за израду пројектног задатка за
унапређење/израду техничких упутстава/смерница у области
путева и њихову хармонизацију са стандардима ЕУ
Израда програмске анализе за државну путну мрежу и
индикатора успешности реализација Пројекта
Пројектовање безбедних путева
Консултантске услуге надзора на радовима рехабилитације
путева и праћења утицаја на животну средину
Унапређење/израда техничких упутстава/смерница у области
путева и њихова хармонизација са стандардима ЕУ

Консултант
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