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На основу члана 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за 

отворени поступак јавне набавке добара, брoj 404-2/32Д-2019-28 – Набавка саобраћајне 

опреме и сигнализације у функцији безбедности саобраћаја, обликована по 

партијама и то: 

I партија – Знакови са изменљивим садржајем порука радом светлосних 

сигнала; 

II партија – Бројачи времена на семафорима; 

III партија – Принудни успоривачи брзине; 

IV партија – Саобраћајна огледала; 

V партија – Улични маркери; 

VI партија – Флексибилни стубићи; 

одговара на питања заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне 

документације: 

 

Питања и одговори број 1, 2 и 3 од 09.10.2019. године: 

 

„У оквиру Партије II, Набавке саобраћајне опреме и сигнализације у функцији 

безбедности саобраћаја, обликоване по партијама, брoj 404-2/32Д-2019-28, предвиђена је 

набавка "бројача времена на семафорима". Ради се о компоненти спољне опреме 

светлосне сигнализације која својом функционалношћу даје знатан допринос 

информисању корисника, њиховом безбеднијем понашању и ефикаснијој опслузи у 

оквиру саобраћајног процеса. У жељи да дефинишете и набавите опрему која заиста 

одговара наменски је произведена за предвиђену функцију, указујемо на чињеницу да у 

конкурсној документацији наведен опис – техничке карактеристике траженог уређаја у 

великој мери одступају од позитивне праксе коју је саобраћајна струка дефинисала, 

надлежне градске институције је прихватиле, савремена технологија у потпуности 

одговорила захтевима, и која је заживела на уличној мрежи Београда, Новог Сада и пар 

градова у Србији и региону.  

 

1. „ Не уочавамо сврсисходност захтева да боја кућишта буде "сива". Када се боја 

наводи као захтевана карактеристика неког уређаја, онда се, уобичајено је, прецизира тон 

боје, најчешће према стандардној RAL палети. Према томе, очекујемо да је и црна боја, 

као специјалан случај "сиве", прихватљива.“ 

 

Oдговор: Наручилац прихвата предлог и мења техничку спецификацију, у делу 

техничких карактеристика за II партију, тако да она гласи: 

 бројачи информишу о преосталом времену трајања зеленог, жутог и црвеног 

светла на семафору, трајање зеленог светла приказује зеленим цифрама, 

жутог жутим цифрама, а црвеног светла црвеним цифрама 

 тробојне (црвена, жута, зелена) цифре бројача 

 извор светлости ЛЕД  

 боја кућишта – RAL 9007 (алуминијум сива) 

 паралелна веза са семафором 

 температурни опсег од -40 oC до +60 oC 

 максимална потрошња: мање од 10 W 

 напајање: 12/24 VDC (опција 220 VAC ) 

 димензије кућишта: 300 х 300 mm 

 висина цифара: мин 170 mm 

 са 2 цифре за приказ времена до 99 s 
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 мора бити израђен према стандарду SRPS EN12966 

 

Одговор на питање садржан је у Измени и допуни конкурсне документације број 2 

од 14.10.2019. године, са чиме су се сагласили и чланови Савета за безбедност саобраћаја 

Града Ниша. Рок за подношење понуда се продужава у складу са обавештењем. 

 

2. „Бројач времена на семафорима", као део семафорског система и припадајуће 

спољне опреме најприкладније, најкомпактније и уобичајено се "смешта" у кућишту 

стандардне семафорске лантерне – у овом случају кућиште лантерне пречника 300 mm. 

Тада је он поред функционалног, и физички уклопљен у технички систем коме припада, а 

дизајн и вешање на семафорски стуб (стандардни, конзилни или портални) су решени у 

оквиру елемената кућишта лантерни.“ 

 

Oдговор: Наручилац Набавком саобраћајне опреме и сигнализације у функцији 

безбедности саобраћаја, за II партију – Бројачи времена на семафорима, жели да набави 

бројаче времена на семафорима за возила/возаче а не за пешаке, тако да није предвиђено 

да буду смештени у стандардне семафорске лантерне. Како је обавеза Наручиоца да се 

постављање Бројача времена на семафорима изврши у складу са чланом 73. став 6. 

Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник Републике Србије“, број 85/2017), 

сматрамо да су битне техничке карактеристике које се односе на димензије кућишта, као и 

на висину цифара.  

Наручилац остаје при захтеваној техничкој карактеристици за II партију – Бројачи 

времена на семафорима, која је дефинисана Конкурсном документацијом, Изменом и 

допуном конкурсне документације број 1 од 07.10.2019. године, као и Изменом и допуном 

конкурсне документације број 2 од 14.10.2019. године, са чиме су се сагласили и чланови 

Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша. Рок за подношење понуда се продужава у 

складу са обавештењем. 

 

3. „"Бројач времена на семафорима" не припада категорији VMS дисплеја, на коју се 

односи стандард EN 12966. Према исправној категоризацији, он спада у инфо дисплеје и 

део је семафорске опреме, физички смештен у стандардну семафорску лантерну. У 

преамбули стандарда ЕН 12966, где се наводи његова применљивост, јасно је истакнуто да 

тај стандард није применљив на сигналне лантерне. "Бројач времена на семафорима" се 

уобичајено, приликом номинације опреме за имплементацију у пројектима система 

светлосне сигнализације, атестира на сагласност са захтевима EMC (elektro-magnetne 

kompatibilnosti), као и IP и IK класe перформанси кућишта..“ 

 

Oдговор: Наручилац Набавком саобраћајне опреме и сигнализације у функцији 

безбедности саобраћаја, за II партију – Бројачи времена на семафорима, жели да набави 

бројаче времена на семафорима за возила/возаче, а не за пешаке, тако да није предвиђено 

да буду смештени у стандардне семафорске лантерне. Као што је и дефинисано техничком 

спецификацијом, Бројачи времена на семафорима треба да буду са извором светлости 

ЛЕД (ЛЕД диодама) која обезбеђује задовољавајућу видљиност у свим временским 

условим. Иначе, предмет и подручје примене стандарда SRPS EN12966 су континуирани и 

неконтинуирани знакови са оптичким влакнима или са извором светлости ЛЕД, а ови 

бројачи јесу са извором светлости ЛЕД намењени за примену у саобраћају. 

Такође, 2017. године град Ниш је спровео процедуру за отворени поступак јавне 

набавке добара - Набавка опреме и  сигнализације за повећање безбедности у саобраћају, 

обликована у четири партије, за IV партију – Бројачи времена са семафорима, приликом 

које су набављени бројачи времена на семафорима за пешаке. Наручилац је тада, као и 
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сада, захтевао да ова опрема мора бити израђена према стандарду SRPS EN12966. 

Напомињемо, да су тражене техничке карактеристике за Бројаче времена на семафорима, 

и набавком из 2017. године и овом предметном набавком из 2019. године, готово исте, и 

да се разликују само тражене димензије, облик и висина цифара, с обзиром да овом 

набавком Наручилац жели да набави бројаче времена на семафорима за возила/возаче, а 

не за пешаке.  

Наручилац остаје при захтеваној техничкој карактеристици за II партију – Бројачи 

времена на семафорима, која је дефинисана Конкурсном документацијом, Изменом и 

допуном конкурсне документације број 1 од 07.10.2019. године, као и Изменом и допуном 

конкурсне документације број 2 од 14.10.2019. године, са чиме су се сагласили и чланови 

Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша. Рок за подношење понуда се продужава у 

складу са обавештењем. 

 

 

 

 

У Нишу, 14.10.2019. године 

 


