


 
 

 

 Директору 

 

 

Поштовани, 

 

 у прилогу Вам достављамо предлог  спецификације потребног материјала саобраћајне сигнализације 

– обележавање вертикалне саобраћајне сигнализација за расписивање јавне набавке за 2022. годину: 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА  

 

«Набавка материјала за саобраћајну сигнализацију - обележавање вертикалне саобраћајне 

сигнализација ЈП за уређивање грађевинског земљишта Куршумлија»  

 

Редни 

број 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Јед. 

Мере 

Количин

а 

Јединичн

а цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

1 

Набавка и испорука саобраћајног знака 

(од алуминијумског лима и рефлектујуће 

фолије комплет са спојним материјалом): 

      

2. димензије: 600*600 класа 1 ком 1   

6. димензије : 600*900 класа 1 ком 1   

7. димензије 600*150 класа 1 ком 2   

8. димензије 600*250 класа 1 ком 1   

9. димензије 600*300 класа 1 ком 1   

Ф) нестандардне димензије- ценом 

обухватити: метални рам од челичних 

кутијастих профила димензија у 

зависности од површине паноа, 

поцинковани или алуминијумски лим 

дебљине 2,00 mm и налепљену 

ретрорефлектујућу фолију са 

одштампаним знаковима и текстуалним 

симболима у свему према достављеној 

скици наручиоца, површине по комаду до 

3m2 – обрачун по m2 површине 

саобраћајног знака - билборд 

m² 1   



Ф) нестандардне димензије- ценом 

обухватити: метални рам од челичних 

кутијастих профила димензија у 

зависности од површине паноа, 

поцинковани или алуминијумски лим 

дебљине 2,00mm и налепљену 

ретрорефлектујућу фолију са 

одштампаним знаковима и текстуалним 

симболима у свему према достављеној 

скици наручиоца, површине по комаду 

веће од 3,01m2 – обрачун по m2 

површине саобраћајног знака- билборд 

m² 1   

2 

Набавка и испорука саобраћајног знака 

(од алуминијумског лима и рефлектујуће 

фолије 3m USA  комплет са спојним 

материјалом): 

      

2. димензија: 600*600 класа II ком 6   

4. димензија: 1000*300  класа II ком 2   

6. димензија: 600*900 класа II ком 4   

7. димензија: 600*150 класа II ком 2   

8. димензија: 600*250 класа II ком 2   

9. димензија: 600*300 класа II ком 5   

14. димензија: 600*1200 класа II ком 2   

16. димензија: 900*1200 класа II ком 1   

17. димензија: 900*900 класа II ком 4   

3 

Набавка и испорука саобраћајног знака 

димензија: 600*600*600 класа I  
ком 2   

Набавка и испорука саобраћајног знака 

димензија: 900*900*900 класа I 
ком 2   

Набавка и испорука саобраћајног знака 

димензија: 900*900*900  класа I I 
ком 2   

Набавка и испорука саобраћајног знака Ø 

600 класа I I 
ком 7   

Набавка и испорука саобраћајног знака Ø 

600 класа I  
ком 5   



Набавка и испорука саобраћајног знака 

осмоугаоног облика  Ø 600 класа I I  
ком 8   

4 

Набавка и испорука гуменог успоривача 

саобраћаја „лежећих полицајаца“ 

димензија сегмената 900 mm*500 mm*50 

mm 

ком 10   

4а 

Набавка и испорука гуменог успоривача 

саобраћаја „лежећих полицајаца“ 

димензија сегмената 900 mm*300 mm*50 

mm 

ком 10   

5 

Испорука еластичне одбојне ограде 

обрачун по метру једностране еластичне 

ограде на банкини типа ЕСП/4 са лучним 

завршецима и катадиоптерима са фолијом 

(комплет са спојним материјалом) 

Обрачун по метру испоручене ограде 

m 10   

5а 

Стуб за једнострану еластичну ограду 

типа ЕСП/4 сигма или адекватан који који 

је компактибилан и атестиран                                                           

(дужина стуба 190 cm). 

ком 8   

5б Одстојник подупирач одбојне ограде ком 8   

5в 

Елементи за затезање- спојни елементи, 

комплет (вијак, подлошка, навратка)- 

М16х27, спајање плашта са плаштом 

комплет 70   

5г 

Елементи за затезање- спојни елементи, 

комплет (вијак, подлошка, навратка)- 

М16х45, спајање одстојника са стубом 

комплет 31   

5ђ 

Коси елемент за „обарање“ плашта на 

косом завршетку- спојница косог 

завршетка угаоник 

ком 6   

5е 
Полукружни завршни елемент за 

еластичну одбојну ограду 
ком 6   



6 
Набавка и испорука саобраћајног 

огледала димензија Ø600 х 800мм 
ком 2   

7 
Набавка и испорука саобраћајног 

огледала димензија Ø400 х 600мм 
ком 2   

8 
Набавка и испорука ПВЦ саобраћајне 

купе- чуња, већи, висине 50 цм 
ком 10   

9 

Набавка и испорука носача саобраћајног 

знака од црне шавне цеви димензија Ø2“ 

(60мм), дебљине 2,5мм, обрачун по 

дужном метру 

m 14   

10 

Набавка и испорука носача саобраћајног 

знака од црне шавне цеви димензија Ø2“ 

(60мм), дебљине 2,5мм, обрачун по 

дужном метру 

m 7   

УКУПНО:  

ПДВ 20%:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 
 

 

 

 

 

 


