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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИJE 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
Услуга превоза путника на територији Града Ниша – ЈН 08/19 

 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, наручилац у отвореном 
поступку јавне набавке - Услуга превоза путника на територији Града Ниша – ЈН 
08/19 доноси измене и допуне конкурсне документације које се састоје у 
следећем: 
  

 
- У делу под називом IV – Техничка документација и у Прилогу 3. Модела 

Уговора – Општи услови и спецификација опреме за аутобусе за рад на линијама 

јавног градског и приградског превоза путника у Нишу ( у даљем тексту: Општи 

услови) у члану 18. став 1. после речи „ Дирекција“ додају се речи: 

 „и минимално једну рампу за особе са посебним потребама.“ 
 

 

- У делу Општих услова, у члану 18. у табели, под редним бројем 7. речи: 

„Број уређаја за бројање путника“, мења се речима: „Број валидатора карата“. 

 
 
     -   У делу Општих услова, у члану 18. мења се став 3. и гласи:  

„Рокови за почетак примене из претходне табеле рачунају се од дана ступања на 

снагу Уговора. Почетак примене валидатора карата биће по испуњењу следећих 

услова: 

- Донета стратешка одлука локалне самоуправе о преласку на нови систем 

продаје карата; 

- Формирана екстерна продајна мрежа свих врста карата ( паркомати, 

трафике); 

- Омогућена оn line куповина карата путем интернета. 

Техничке карактеристике и термин почетка примене валидатора карата 
биће прописане од стране Дирекције након испуњења свих горе наведених 
услова.“ 
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- У делу Општих услова, у члану 18. став 4. иза речи „ кондуктера“ додаје се 

запета и речи: „већ ће се продаја карата вршити код возача преко возачке 

конзоле.“ 

 
 

- У делу Општих услова, у члану 19. после става 1. додаје се став 2. који 

гласи: 

„ Уређај за продају карата код возача може бити интегрисан у возачку конзолу 

уколико испуњава све тражене функционалности.“ 

           

          Досадашњи ставови 2. до 6. постају ставови 3. до 7.  

 

 

- У делу Општих услова, у члану 19. став 5. тачка 3. мења се и гласи: 
„Ширина термо ролне од  57 до 80 mm“. 

 
 

 У делу Општих услова, у члану 22. став 2. тачка 7. мења се и гласи:  
„Сензори морају да имају могућност детекције и разврставања путника по 
висини.“ 

 

 
- У делу Општих услова, у члану 22. став 2. тачка 8. мења се и гласи: 

„Сензори морају да обезбеде податке о свом статусу, типа: у раду, у квару или 

вандализам (намерно онеспособљавање сензора). Сензори морају имати 

могућност детекције покушаја јачих удараца и о таквим ситуацијама се морају 

обавештавати оператери у контролном центру у реалном времену, слањем email 

или SMS поруке од стране система.“ 

 
 

 У делу Општих услова, у члану 22. став 2. тачка 9. „Сензори морају да 
имају могућност слања слике у реалном времену, ради евалуације тачности 
бројања и/или сервисног одржавања;“ брише се. 

 

Досадашње тачке од 10. до 14. постају тачке 9. до 13. 
 
 

- У делу Општих услова, у члану 22. став 2. тачка 10. мења се прва 

реченица и гласи: „Класа заштите сензора од продора влаге и нечистоћа може 

бити IP67 или нижа,али не испод IP55.„ 
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- У  делу Општих услова, у члану 22. став 2. тачка 11. мења се и гласи:  

„Сензори морају имати један или два комуникациона интерфејса и то 
Ethernet (M12 конектор) и CAN интерфејс који у себи имају детекцију и 
корекцију грешке, високу поузданост и брзину преноса података  или други 
одговарајући који задовољава наведене услове.“ 
 

 
- У делу Општих услова, у члану 22. став 2. тачка 13. мења се и гласи:  

„Тачност бројања мора бити једнака или већа од 97%. Наручилац ће вршити 

проверу тачности бројача путем мануелног бројања улазака по вратима и 

упоређивањем добијених резултата са резултатом бројача.“ 

 

- У делу Општих услова, у члану 22. став 4. иза речи „ возила“ додају се 

речи: „или преко возачке конзоле“. 

 

- У делу Општих услова, у члану 22. став 5. у другој реченици после речи „ 

унутар возила“ додају се речи: „или неког другог хардвера, при чему је 

неопходно да аудио систем најаве буде појачан да се јасно чује на звучницима 

распоређеним у возилу.“ 

 
 

- У делу Општих услова, у члану 22. став 6. тачка 10. после речи „ серијским 

каблом“ додају се речи „ или на други начин“. 

 

- У делу Општих услова, у члану 25. након става 2. додаје се став 3. који 

гласи: 

„Испуњеност техничких карактеристика опреме наведених у члановима 19. до 

22. Општих услова, превозник доказује достављањем Комисији техничке 

спецификације уграђене опреме и Изјавом да уграђена опрема испуњава све 

тражене техничке карактеристике.“ 

 

- У Моделу Уговора члан 8. став 1. тачка 3. мења се и гласи: 
„валидатором карата чији се почетак примене везује за 

испуњење следећих услова: 
-  Доношење стратешке одлуке локалне самоуправе о преласку 

на нови систем продаје карата; 

- Формирње екстерних продајних мрежа свих врста карата ( 

паркомати, трафике); 

- Омогућивање оn line куповина карата путем интернета. 

Техничке карактеристике и термин почетка примене валидатора 
карата биће прописане од стране Дирекције након испуњења свих 
горе наведених услова.“ 
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- У конкурсној документацији на страници 139. у обрасцу „Потврда 

наручиоца посла“, мења се текст и потврда сада гласи: 

 

 

Потврда наручиоца посла   

Наручилац односно корисник услуга:__________________________________________________ 
                                                                                (назив и седиште наручиоца) 
 
Лице за контакт:___________________________________________________________________ 
                                                                           (уписати пуно име и презиме и контакт телефон) 
 
Овим потврђујем да је ______________________________________________________________ 

                                                    (назив и седиште понуђача) 
 

За потребе наручиоца извршио је услуге градског и приградског превоза путника на територији 
_______________________________________________________________________  у уговореном 
обиму,року и квалитету. 

Вредност укупног извршеног посла је ____________________________________________________ у 
периоду од 2014 до 2018. 

Година реализације уговора Вредност извршених услуга без ПДВ 

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

Ова потврда се даје именованом предузећу у циљу обезбеђења услова за учествовање у 

поступку јавне набавке ЈН 08/19 наручиоца ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша,Ниш, зa 

поверавање обављања комуналне делатности линијског градског и  приградског превоза путника на 

територији града Ниша. 
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Напомене:   

- Уколико понуђач достави образац потврде на претходно датом обрасцу наручилац ће такву 

понуду прихватити јер се не неће сматрати као битан недостатак понуде.  

-Приликом подношења понуда потврду копирати у потребном броју примерака.   

 

 

 

 

 

Датум: ___________                                                                                          НАРУЧИЛАЦ ПОСЛА 

                                                                                                   _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понуђачи су дужни да своју понуду доставе у складу са измењеном конкурсном 

документацијом.                         

                                                                               

 

                                                                                          Комисија за јавну набавку 

 


	„валидатором карата чији се почетак примене везује за испуњење следећих услова:

