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Број:5.2.-6085 

Дана: 12.03.2018.    

                                                                              

                                                                                                 Прилог 1.-                                                               

Предмет: Одговор  на питање потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

дана 09.03.2018. године за јавну набавку велике вредности добара – Набавка комбинованих 

путничко теретних возила, број 08/18-С. 

 

 

Дана 09.03.2018. у 09,29 часова примили смо  путем електронске поште питање у вези са   

јавном набавком добара – Набавка комбинованих путничко теретних возила  у отвореном 

поступку бр. 08/18-С. Наручилац је потврдио пријем е-маила 09.03.2018. у 09,44 часова. 

 

Питање гласи: 

 

1.Везано за јавну набавку бр. 08/18-С, комбинована путничко-теретна возила, молим 

Вас за одговор. У оквиру конкурсне документације, не постоји форма меничног 

овлашћења која прати меницу за озбиљност понуде. Да ли могу да Вас замолим за 

текст меничног овлашћења. 

Одговор: 

У складу са тачком 3.18. Конкурсне документације „Средства финансијског обезбеђења“ 

понуђач је дужан да у понуди достави једну бланко соло меницу са пратећим меничним 

овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа на име гаранције 

за озбиљност понуде, у висини од 10% вредности понуде без ПДВ-а. 

Менично овлашћење се доставља у слободној форми али с обзиром на постављено питање 

овим путем Вам прилажемо пример Меничног овлашћења. 

 

 С поштовањем 

 

                                                       ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                               Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Достаити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 
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МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 
 
ДУЖНИК:  
Седиште:  
Матични број: 
Порески идентификациони број ПИБ:  
Банка Дужника:  
 
ИЗДАЈЕ 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ –ПИСМО 
 
 

КОРИСНИК: ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, НОВИ САД (Поверилац) 
Седиште: Нови Сад, Масарикова 17 
 
 
Предајемо Вам 1 (једну) бланко соло меницу серије ______________ и овлашћујемо ЈКП 
Водовод и канализација Нови Сад , као повериоца, да предате менице може попунити на 
износ од _______________ динара тј. укупне вредности ___________________________без 
ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде по Јавној набавци 
____________________________________________________.  
 
Овлашћујемо ЈКП Водовод и канализација, Нови Сад да може извршити наплату попуњене 
менице, без протеста, безусловно и неопозиво, без трошкова, вансудски, са свих рачуна 
Дужника, у складу са конкурсном документацијом Јавне набавке_______________________ 
 
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших 
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на 
рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 
наплати са рачуна. 
 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових 
правних субјеката од стране Дужника. 
 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање,_________________, чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 
1 (један) за Повериоца. 
 
Место и датум издавања овлашћења      М.П.    Дужник –издавалац овлашћења менице 
 
Нови Сад,______________________           _________________________________ 

потпис овлашћеног лица 

 

 


