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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 

( Јавна набавка резервних делова за одржавање путничких и теретних друмских возила, у 

отвореном поступку, бр. 48/2017 ) 
 

У конкурсној документацији тачка 6.12.  

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА – под 6.12.2. Понуђач је дужан да уз понуду достави:  

Оригинал писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања 

бланко соло менице за добро извршење посла у моменту закључења уговора и то: 

потписано и печатом оверено оригинал писмо о намерама пословне банке да ће у 

моменту потписивања уговора, доставити наручиоцу бланко соло меницу за добро 

извршење посла у износу од 10% од вредности уговора, ПДВ-а, са роком важности 30 

дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, у целости, на име  гаранције 

за добро извршење посла (модел писма о намерама - Образац 6б – дат у поглављу X ове 

конкурсне документације).   

Поднето писмо о намерама не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 

оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или умањену 

месну надлежност за решавање спорова.   

 

МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ: 

6.12.2. Понуђач је дужан да уз понуду достави:  

Изјаву на меморандуму понуђача о прихватању обавезе достављања бланко соло 

менице за добро извршење посла у моменту закључења уговора и то: 

 да ће понуђач  у моменту потписивања уговора, доставити наручиоцу бланко соло меницу 

за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са роком 

важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, у целости, на 

име  гаранције за добро извршење посла . 

 

Модел писмао намерама – Образац 6б се брише из конкурсне документације и није га 

потребно доставити. 
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