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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 19. став 5. тачка 1. мења се и гласи „Величина екрана 5’’ до 8’’ 

(инча). 

● 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 19. став 5. тачка 10. мења се и гласи „Bluetooth модул 4.0 или 

бржи.“ 
●  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 22. став 2. тачка 10. у трећој реченици након ознаке „ECE“ 
брише се број „10“, а ознака „R04“ мења се ознаком „R10“. 
 

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

документацијом.                         
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