
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 3 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ – ЈН 02/14 

 

1. У оквиру поглавља III, на страни 15, у табели Основне статичке карактеристике мреже градских линија, на линији  3Л, у колони 

ЛСРО (км) број 12,104 мења се бројем 12,157; на линији  8Л, у колони ЛСРО (км) број 9,58 мења се бројем 9,458; на линији  10Л, у 

колони ЛСРО (км) број 11,755 мења се бројем 11,893. 

2. У оквиру поглавља V, на страни 43, у тачки 2.3. Услов из чл. 76. Закона – технички капацитет: Докази, после речи 

„нерегистрована“ додаје се реч „возила.“, а речи „и оригинал на увид“ и „возилакао и излазак комисије наручиоца на терен;“ 

бришу се. 

3. У оквиру поглавља VI, на страни 47, у тачки 2. Начин на који понуда мора да буде сачињена, у ставу 10., после девете додају се 

следеће тачке које гласе: 

„•Образац – Подаци о пријављеним возилима за партију _____“ 

„•Образац – Подаци о пријављеном руководиоцу и возачима за партију _____“ 

4. У овиру поглавља VI, на страни 50, у тачки 9. подтачка 8.1. постаје подтачка 9.1, подтачка 8.2. постаје подтачка 9.2, а у 

подтачки сада 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања,   став 1. у алинејама 1. и 2. речи „до 50%“ мењају се 

речима „од 30% до 50%“. 

5. У оквиру поглавља VIII (Модел уговора, прилози), у члану 42. став 8. на страни 88, израз „ износи 7%“ мења се изразом тако да 

гласи „износи 5%“. 

6. У оквиру поглавља VIII (Модел уговора, прилози), на страни 110, у табели Основне статичке карактеристике мреже градских 

линија, на линији  3Л, у колони ЛСРО (км) број 12,104 мења се бројем 12,157; на линији  8Л, у колони ЛСРО (км) број 9,58 мења се 

бројем 9,458; на линији  10Л, у колони ЛСРО (км) број 11,755 мења се бројем 11,893. 

Нова, измењена конкурсна документација је оглашена истовремено са овим обавештењем, на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца. 

 

У Нишу, 23.06.2014. год.                 Комисија за јавну набавку услуге 

                          превоза путника на територији Града Ниша ЈН 02/14 

               _____________________________________________ 


