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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације  

 

Потенцијални понуђач је дана 04.01.2021. године и 05.01.2021. године упутио 

Захтев за додатним информацијама и појашњењима за јавну набавку радова на 

редовном одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, ЈН 

бр. 25/2020. Наручилац на постављена питања, доставља следеће одговоре:  

Pitanje br 1: U odgovoru na pitanja i izmeni konkursne dokumentacije ste naveli da tip 

ograde u skladu sa SRPS standardima. Da li to znači da ponuđači mogu da ugrade koji 

tip žele ograde, samo da je ograda u skladu sa SRPS standardima?  

Odgovor br.1: Odbojna ograda je u skladu sa SRPS standardom a odnosi se na tip JDO, 

sastoji se od štitnika pričvrščenim jednostranim odstojnikom na stubovekoji se nalaze na 

medjusobnom razmaku od 2m. 

 
 

Pitanje br. 2: Kako izgleda šelna sa “muškim i ženskim delom”?  
Odgovor br. 2: Izgled šelni 

 

 
 
 

Pitanje br. 3: Gde se na teritoriji Bačke Palanke postavljaju znakovi fi900 i osmougaonik 
fi900 na klasi 3?  

http://www.backapalanka.rs/


Odgovor br.3: Znakovi fi 900 se postavljaju radi bolje uočljivosti kako bi se doprinelo 
povećanju bezbednosti saobraćaja na kritičnim tačkama. (npr. Lokacija Trg bratstva 
jedinstva – Branka Bajića) . 
 
Pitanje br. 4: Da li neki autoput prolazi kroz teritoriju Bačke Palanke? Molimo Vas da 
uklonite ove stavke iz predmera koje Vam nisu neophodne.  
Odgovor br. 4: Kroz Opštinu Bačka Palanka ne prolazi autoput, ponudjači mogu da izvrše 
obilazak lokacije ukoliko im je to potrebno da pripreme ponude. 
 
Pitanje br. 5: Koji znak se izrađuje sa dimenzijom 900x1350mm u zavisnosti od klase 
folije?  
Odgovor br. 5: Znakovi  III-303, III-304 i III-305 u zavisnosti od potreba Naručioca. 
 
Pitanje br. 6: Šta znači “Pera Pešak”?  
Odgovor br.6: Kao što je i navedeno u konkursnoj dokumentaciji, misli se na saobraćajni 
svetleći znak III-6, tehnički opis dat je u konkursnoj dokumentaciji. 
Na slici je dat izgled svetlećeg znaka III-6 „PE-RA“ pešak: 

 

 
 
 

Pitanje br.7: Da li su svetlosni markeri beli ili crveno beli i koja im je dimenzija? 
Odgovor br.7: Svetlosni markeri mogu biti beli ili crveno beli u zavisnosti od mesta 
postavljanja ( linija ili pešački prelaz) dimenzija 100х87,5mm.  

 

Pitanje br.8: Na strani 7 konkursne dokumentacije je navedeno da se dostavljaju uzorci: 
1. Saobraćajni znak dim. 900x900x900mm – 1 kom (stavka 46.40 iz tehničke 

specifikacije) 
2. Saobraćajni znak fi600mm – 1 kom (stavka 46.9 iz tehničke specifikacije) 
3. Saobraćajni znak dim. 600x900mm – 1 kom (stavka 46.28 iz tehničke 

specifikacije) 
U tehničkoj specifikaciji stavka 46.28 je “pravougaonik 600x300 klasa 1 folije” 
Molimo Naručioca da pojasni koji se uzorak dostavlja pošto to u konkursnoj 

dokumentaciji nije jasno. 
Ukoliko se dostavlja 600x900mm, na kojoj klasi folije je? 



Odgovor br.8: U pitanju je tehnička greška, dostavlja se stavka 46.27, odnosno 

pravougaonik  600х900 klasa 3 folije . 

Pitanje br.9:Na koji tip akumulatora se misli pod tačkom 16 u predmeru? Cena zavisi od 

samog tipa, napona i snage. 

Odgovor br.9: Akumulator napona 12 V, kapaciteta minimum 95 Ah. 

Napomena: 
Ove odgovore i pojašnjenja objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici 
Naručioca. 
Ovi odgovori i pojašnjenja čine sastavni deo konkursne dokumentacije . 

 

 

Komisija za JN 

      


