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Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А
О П Ш Т И Н А  А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц

Појашњење конкурсне документације бр.1 за јавну набавку услуге обележавања
хоризонталне сигнализације, ЈН 19/20

1. Питање: Код обележавања уздужне испрекидане и пуне линије обавезно ће се
користити ретрорефлектујуће стаклене перле.
Да ли ће се стаклене перле користити приликом обележавања осталих позиција из
предмера?
Одговор: Стаклене перле ће се користити само код обележавања уздужне испрекидане и
пуне линије и неће се користити приликом обележавања осталих позиција из предмера.

2. Питање: Обележавање места за паркирање, забрану паркирања и за инвалиде
обележиће се у белој и  жутојбоји, као и црвене, жуте и зелене линије које означавају
врсту зоне паркирања.
Места за паркирање за особе са инвалидитетом се изводе жутом бојом и садрже
шрафуру ибпиктограм, за разлику од класичних места за паркирање која се изводе
белом бојом. Молимо    вас да дефинишете у предмеру шта је под ставком 7 класично
паркинг место а шта паркинг место за особе са инвалидитетом и лилиније жуте,
црвене и зелене боје пошто цена значајно зависи од бојек ојом се обележава и цена
утиче на укупну вредност понуде.
Одговор: Под ставком 7 за обележавање паркинг места предвиђено је 1200 м2 офарбане
површине од чега је 300м2 паркинга који се обележавају жуто мбојом (паркинг место за
особе са инвалидитетом и места забране паркирања и др.)
Што се тиче обележавања линија које означавају врсту зоне паркирања (жуте, црвене и
зелене боје) планирати 100 м2 офарбане површине у овим бојама.

3. Питање: Обележавање пешачких прелаза, зауставних линија, “БУС”
стајалишта, поља за усмеравање... се обрачунава у м2.
На који начин се рачуна површина за БУС стајалишта? Да ли по стандарду? Која је
површина БУС стајалишта?
Одговор: БУС стајалиште се рачуна по м2 обојене површине по стандарду. Укупна
површина  БУС стајалишта је 400м2.

4. Питање: Којом бојом се обележавају ставке под бројем 9 Обележавање
игралишта за мале спортове? Уколико се обележава у више боја, молимо Вас да
дефинишете које површине се обележавају којом бојом.
Одговор: Обележавање игралишта за мале спортове обележавају се белом бојом.
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