
                                      

Број:  II-404-1-2/2017-15 

Дана: 03.04.2017. године 

   

ПРЕДМЕТ: 4. Одговор на постављена питања у вези јавне набавке бр. : II-404-1-2/2017 

 

Поштовани,  

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама достављамо Вам одговор на питање заинтересованог 
понуђача у отвореном поступку „Обележавање класичне хоризонталне сигнализације“, број јавне 

набавке II-404-1-2/2017  

 

1. Питање: 

 "Да ли захтевано теретно возило мора имати минималну носивост 5т? Односно да ли сте предвидели да 

се услов испуни са достављањем потребне документације за камион од 5 и више тона?" 

1.Одговор: 

 Наручилац ће уважити достављање документације за возила са носивошћу и преко 5 тона. 

 

2. Питање: 

 "Да ли је за елкометар потребно доставити Потврду о баждарењу од акредитоване лабораторије? " 

2.Одговор:  

Да  
 

3. Питање   ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  Образац 14. 

 

У делу техничка спецификација потребна су нам додатна појашњења по позицијама из техничке 

спецификације и то: 

 

- у опису позиција се наводи да ће се користити перла крупноће по зајтеву Инвеститора, молимо Вас да 

нам прецизније одредите тј. дефинишете захтевану крупноћу перле јер је тај податак битан за 

калкулацију трошкова материјала? 

3.Одговор: 

 Захтевана гранулација перле 125-850 (H) 

 

4. Питање: 

 Редни број 8. Фарбање знака школа V-15.1 да ли се означава словима висине 2,5 или 4m? 

4. Одговор: 

У зависност од просторних могућности на свакој локацији понаособ. За потребе давања што прецизније 

цене може се узети размер од 50:50 

 

5. Питање: 

 редни број 14. фарбање бициклистичких стаза оивичених клинкер опеком црвеном путарском бојом да 

ли се фарба ручно или машинским путем? 

5.Одговор:  

Ручно. 

 

6. Питање: 

 редни број 18. Обележавање средишње линије на клинкер подлози епоксидном бојом која је ширина 

средишње линије? 

6. Одговор: 

 у складу са правилником и стандардима за сигнализацију на градским улицама. 

 

 

 

 



         

    

7. Питање: 

редни број 19. до редни број 23. и редни број 26. Обележавање пешачких прелаза хладном пластиком - 

да ли се обележавање пластиком ради као агломерат? 

7. Одговор:  

Не 

 

8. Питање: 
 редни број 24 редни број 25 и редни број 27. Шта се подразумева под звучним тракама а шта под вибро 

тракама? 

8. Одговор: 

Вибрационе траке су техничка средства за успоравање саобраћаја, којима се при преласку возила 

производе јаче вибрације и звучни ефекти којима се упозоравају возачи да смање брзину кретања, 

односно да ускладе вожњу са прописаним ограничењем брзине. По правилу вибрационе траке се 

постављају преко коловоза испред школа, вртића, железнич ких прелаза, пешачких прелаза, путних 

наплатних пролаза, укрштање и опасних кривина где су велике брзине кретања и где се жели 

упозорењем помоћу јачих вибрација и звучних ефеката, постићи смањење брзине кретања возила на 

прописану. Вибрационе траке се могу радити од камене еруптивне гранулације или хоризонталних 
трака израђених од других одабраних материјала (пластика или гума), а изводе се преко целе ширине 

саобраћајне траке, ширине 20-40 cm и висине 18-25 mm. Вибрационе траке се постављају у пару на 

међусобној удаљености 1,8 m (2,0 m), уколико је потребно могу да се понове више пута. Вибрационе 

траке могу се изводити и као таке преко целе ширине коловоза, ширине 9-12 cm и висине 18-25 mm. 

Вибрационе траке могу се поставити и у сетовима од 5, 6 и 7 трака. Растојање између сетова износи 15 

или 30 m, у зависности да ли се примењују у насељу или ван насеља. У насељу у првом сету растојање 

између трака је 45-60 цм, у другом 30-45 cm и у трећем 25-35 cm. Ван насеља у првом сету растојање 

између трака је 60-80 cm, у другом 45-60 cm и у трећем 30-40 cm.  

Звучне траке се изводе у пару на удаљености 1,8 m(2,0 m), преко саобраћајних трака, ширине 15-40 cm и 

висине 5-12 mm на међусобном размаку који зависи од долазне и захтеване брзине (пр. 80 km/хh 

30km/h).  

Шуштеће-звучне таке могу се изводити и у сетовима од 6 трака. Ширина једне траке може бити од 12 до 
15 cm, висине 5 -12 mm, а растојање између трака је 45 - 60 cm. Као и у претходном случају сетови се 

постављају на међусобном размаку који зависи од долазне и захтеване  

брзине (пр. 80 km/h-30km/h). Све у складу са важећим стандардима. 

 

9. Питање: 

редни број 24. редни број 25. и редни број 27. Које су ширине и дебљине звучних линија? 

9. Одговор: 

Вибрационе траке су ширине 20-40 cm и висине 18-25 mm 

Шуштеће траке су ширине од 12 до 15 cm, висине 5 -12 mm 

Све у складу са важећим стандардима. 

 

 

 

 

            Комисија 

 

       __________________ 

 


