Број: 80/6
Датум: 04.02.2015.
ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку –
набавка електричне енергије број ЈН 1.1.1 – добра по позиву број 80/4.
На основу члана 63. став 1 и 5 Закона и јавним набавкама (“Службени гласник РС”,
број 124/12) Комисија за јавну набавку електричне енергије сачинила је следеће измене:
I - У конкурсној документацији у делу:
VIII МОДЕЛ УГОВОРА члан 2. који гласи:
“Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања
електричне енергије извршиће према следећем:
 Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу
 Капацитет испоруке: јединична цена /кwh
 Период испоруке: од датума потписивања уговора о потпуном снадбевању у трајању
од једне године од 00:00 h до 24:00 h
 Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца
 Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни
систем у категорији потрошње на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи у
складу са постојећим ознакама ЕД из Табеле 1, која је саставни део овог уговора.
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде
у складу са Правилима о раду преносног ситема и изменама и допунама Правила о раду
преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год).
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о
раду тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год), Правилима
о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл.
гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год), Правилима о раду дистрибутивног система и
Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим
законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.”
Мења се и гласи:
Члан 2.
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања
електричне енергије извршиће према следећем:
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу
 Капацитет испоруке: јединична цена /кwh
 Период испоруке: од датума потписивања уговора о потпуном снадбевању у трајању
од једне године од 00:00 h до 24:00 h, а у случају промене снабдевача уговор ступа на
снагу даном завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавања стања на
бројилу).

 Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца
 Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни
систем у категорији потрошње на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи у
складу са постојећим ознакама ЕД из Табеле 1, која је саставни део овог уговора.
Уговорена количина и квалитет ће се испоручивати у складу са важећим Законом о
енергетици (“Службени гласник РС” број 57/2011, 80/2011, 93/2012 и 124/2012), Правилима о
раду преносног система (“Службени гласник РС” број 55/2008) и Изменама и допунама
правилима о раду преносног система (“Службени гласник РС” број 3/2012), Уредбом о
условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (“Службени гласник РС” број
63/2013), Правилима о раду тржиштима електричне енергије (“Службени гласник РС” број
120/2012) као и свим другим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу
снадбеванје предметног добра.
На основу напред наведеног, мења се у Конкурсној документацији у делу VIII МОДЕЛ
УГОВОРА члан 2. и доставља се нова страница 27 измењене Конкурсне документације.
Нову страну број 27 Конкурсне документације достављамо у прилогу:

II - Такође у конкурсној документацији страни 16. код дела “VI Упутство понуђачима
како да сачине понуду” тачка “11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и
роковима обезбеђења испуњења обавезе понуђача”
се мења и гласи:
"Приликом закључења уговора изабрани понуђач је дужан да у корист наручиоца који је
покренуо јавну набавку достави регистроване менице као средство обезбеђења и то:
• Једну регистровану, потписану и оверену сопствену блан ко соло меницу за добро
извршење посла
• Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста»,на износ
од 10% од вредности уговора, са роком важења 10 дана дужим од коначног извршења
уговора.
• Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке
• Копију картона депонованих потписа
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач :
- не испоштује одредбе уговора;
- не изврши услугу предметне јавне набавке у уговор еном року
- не испоручи она добра која су тражена у погледу д ате спецификације и траженог
квалитета.
- повери део посла подизвођачу којег није навео у п онуди.
За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза продужавају
се и рокови важења средстава финансијског обезбеђења.
Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних
овлашћења која води НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења
регистра меница и меничних овлашћења НБС.
Захтев за регистрацију менице дужник подноси својој пословној банци, а банка га
оверава и даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује регистровану
меницу.
Меница и менично овлашћење треба да буду оверена печатом и потписани од стране

лица овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног уприложеном депо
картону.
Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским
средствима, који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу.
Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни и
плативи на први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за исплату,
краће рокове као и мањи износ од оног што одреди наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова која је утврђе на у самом уговору. Све евентулне спорове
укључујући и спорове везане за средства финансијског обезбеђења решаваће надлежни суд у
Зрењанину.
Уколико изабрани понуђач приликом закључења уговора не достави меницу, менично
овлашћење, копију захтева за регистрацију менице оверених од стране пословне банке као и
копију картона депонованих потписа како је то захтевано конкурсном документацијом
сматраће се да уговор није ни закључен, а наручилац може уговор закључити са првим
следећим понуђачем према условима из конкурсне документације.”
У конкурсној документацији на страни 29. код дела “VIII Модел уговора” , члан
10. Уговора који гласи:
“Снабдевач је дужан да на дан закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од
дана закључења уговора, достави Купцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, на
износ _____________ динара (10% укупне вредности уговора са ПДВ-ом) која мора бити
безусловна, платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да
важи најмање 30 дана дуже од дана када истиче рок за извршење уговорне обавезе.
Достављена банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив.
Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди Купац, мањи износ од оног који одреди Купац или промењену
месну надлежност за решавање спорова.
Купац ће наплатити банкарску гаранцију за добро изршење посла у случају да
Снабдевач неиспоручи електричну енергиј у под условима и на начин утврђен чланом 2. овог
уговора.”
се мења и гласи:
Члан 10.
"Приликом закључења уговора изабрани понуђач је дужан да у корист наручиоца који је
покренуо јавну набавку достави регистроване менице као средство обезбеђења и то:
• Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за добро
извршење посла
• Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста»,на износ
од 10% од вредности уговора, са роком важења 10 дана дужим од коначног извршења
уговора.
• Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке
• Копију картона депонованих потписа
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати - уновчити
нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач :
- не испоштује одредбе уговора;
- не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року
- не испоручи она добра која су тражена у погледу дате спецификације и траженог квалитета.
- повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди.
За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза продужавају
се и рокови важења средстава финансијског обезбеђења.
Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних
овлашћења која води НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења
регистра меница и меничних овлашћења НБС.
Захтев за регистрацију менице дужник подноси својој пословној банци, а банка га

оверава и даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује регистровану
меницу.
Меница и менично овлашћење треба да буду оверена печатом и потписани од стране
лица овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо
картону.
Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским
средствима, који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу.
Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и
плативи на први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за исплату,
краће рокове као и мањи износ од оног што одреди наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова која је утврђе на у самом уговору. Све евентулне спорове
укључујући и спорове везане за средства финансијског обезбеђења решаваће
надлежни суд у Зрењанину.
Уколико изабрани понуђач приликом закључења уговора не достави меницу, менично
овлашћење, копију захтева за регистрацију менице оверених од стране пословне банке као и
копију картона депонованих потписа како је то захтевано конкурсном документацијом
сматраће се да уговор није ни закључен, а наручилац може уговор закључити са првим
следећим понуђачем према условима из конкурсне документације.”
У конкурсној документацији на страни 35 у делу “XIII Образац банкарске
гаранције за озбиљност понуде”
се мења и гласи:

“ XIII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за добро извршење посла
ДУЖНИК –Издавалац менице
Назив:_____________________________________________________
Седиште/ Адреса:___________________________________________
Матични број:_____________________ ПИБ:____________________
Текући рачун:______________________________________________
Пословна банка:____________________________________________
ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника сопствене менице,
КОРИСНИК (Поверилац)
Jавна установа “Спортски објекти”, 23000 Зрењанин, Карађорђев трг бб
Матични број 08924082
ПИБ: 106924376
Текући рачун 840-1035664-46
Дужник – издавалац менице предаје Вам, 1 (једну) бланко, потписану и оверену
сопствену меницу, серије број ______________________ као гаранцију за добро извршење
посла.
Бланко соло меница је издата на износ од _____________________________динара
(10% од вредности уговора), за јавну набавку - набавка електричне енергије број ЈН 1.1.1
Рок важења ове менице је 10 дана дужи од коначног извршења уговора.
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да попуни меницу за наплату и да у своју
корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити
наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, 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 као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активиратиуновчити нарочито у следећим ситуацијама, ако понуђач:
- не испоштује одредбе уговора;
- не испоручи добра која су тражена у погледу дате спецификације и траженог квалитета.
- повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
_________________________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону
депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за
дужника, а 1 (један) за Повериоца.
Датум:_______________________
Место издавања овлашћења:____________________________

М.П.

Издавалац менице-дужник
______________________________
Потпис и печат овлашћеног лицa

На основу напред наведеног мења се у Конкурсној документацији у делу VIII
МОДЕЛ УГОВОРА члан 2. и члан 10. и достављају се нове странице 27, 29, 30 и 31
измењене конкурсне документације, као и у поглављу XIII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за
добро извршење посла и доставља се нова страница 36.
Нове стране број 27, 29, 30, 31 и 36 Конкурсне документације, достављамо у прилогу.
Уместо страна 27,29, 30 и 35 из Конкурсне документације у понуди доставити нове
стране број 27, 29, 30, 31 и 36 које су дате у прилогу ове измене
ПРИЛОГ:

Нове стране 27, 29, 30, 31 и 36 Конкурсне документације
Измену доставити:
- на Порталу јавних набавки
- на Интернет страници наручиоца

Ова измена конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације.

Члан Комисије
________________________
Љубица Бађин Живковић дипл.правник

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Ч л а н 1.
Предмет Уговора је куповина електричне енергије за потребе Наручиоца.
Уговор је додељен по спроведеном отвореном поступку, по јавној набавци број 1.1.1–
Набавка електричне енергије за објекте из надлежности Јавне установе „Спортски
објекти“ Зрењанин, Карађорђев трг бб, а на основу усвојене понуде Снабдевача бр.
_____ од ______________ ,евидентиране код Купца под бројем: _________ од _____________
године, која је саставни део Уговора.
Снабдевач се обавезује да Купцу испоручи- прода електричну енергију, а Купац да
преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим
уговором, а у свему у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који
регулишу испоруку електричне енергије.
КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Ч л а н 2.
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања
електричне енергије извршиће према следећем:
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу
 Капацитет испоруке: јединична цена /кwh
 Период испоруке: од датума потписивања уговора о потпуном снадбевању у трајању
од једне године од 00:00 h до 24:00 h, а у случају промене снабдевача уговор ступа на
снагу даном завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавања стања на
бројилу).
 Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца
 Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни
систем у категорији потрошње на средњем напону, ниском напону и широкој потрошњи у
складу са постојећим ознакама ЕД из Табеле 1, која је саставни део овог уговора.
Уговорена количина и квалитет ће се испоручивати у складу са важећим Законом о
енергетици (“Слижбени гласник РС” број 57/2011, 80/2011, 93/2012 и 124/2012), Правилима о
раду преносног система (“Слижбени гласник РС” број 55/2008) и Изменама и допунама
правилима о раду преносног система (“Слижбени гласник РС” број 3/2012), Уредбом о
условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (“Слижбени гласник РС” број
63/2013), Правилима о раду тржиштима електричне енергије (“Слижбени гласник РС” број
120/2012) као и свим другим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу
предметног добра.
ЦЕНА
Ч л а н 3.
Купац се обавезује да плати Снабдевачу, за један кWh електричне енергије износ од
_____________ динара, без ПДВ-а.
Цена је фиксна за уговорени период испоруке.
Укупна уговорена вредност за предметну услугу према прихваћеној понудуи
понуђача износи __________ динара (словима:______________________)без ПДВ а што са
ПДВ износи _____________динара (словима:______________________).
Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се
по наведеној цени из става 1 овог члана, а према стварно испорученој количини електричне
енергије за обрачунски период, а све до уговорене вредности за уговорену количину енергије
од
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за обрачунски период.
У случају да Купац не плати рачун у року из става 1, дужан је да Снабдевачу, за период доцње
плати и затезну камату прописану законом, коју је Снабдевач дужан да образложи и изда каматни
лист, као посебан докуменат. Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по
писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
Ч л а н 7.
Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу на додату вредност
(“Службени гласник РС” број 93/12).

ОБАВЕЗЕ СНАБДЕВАЧА
Ч л а н 8.
Поред обавеза наведених члановима овог Уговора, Снабдевач дужан да:
не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због коришћења права на
промену снабдевача, нити се може наметати додатне финансијске обавезе по том основу.
 купца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у складу са Законом
о енергетици и правилима о промени снабдевача.
 пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне енергије због
неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, купца претходно упозори да у року
прописаним Законом измири доспеле обавезе, односно постигне споразум о извршавању обавезе.
 се придржава чланова 37. и 38. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
(''Службени гасник РС'', број 63/13), због специфичности објеката купца.
 купцу, ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије, даје одговарајућа
упутства о најекономичнијим начинима коришћења и штедње електричне енергије.


НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА О ПРОМЕНИ ЦЕНА И ДРУГИХ УСЛОВА
СНАБДЕВАЊА ЕЛ. ЕНЕРГИЈОМ
Ч л а н 9.
О промени цена и других услова продаје, снабдевач је обавезан да непосредно обавести купца,
најкасније петнаест дана пре примене измењених цена или услова продаје, изузев у случај снижења
цена и давања купцу повољнијих услова продаје. У случају из става 1. овог члана, купац има право на
раскид, односно отказ уговора о продаји ако не прихвата измењене услове продаје или измењене цене.

ГАРАНЦИЈА
Члан 10.
"Приликом закључења уговора изабрани понуђач је дужан да у корист наручиоца који је покренуо
јавну набавку достави регистроване менице као средство обезбеђења и то:
• Једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за добро извршење
посла
• Менично – овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без протеста»,на износ од 10% од
вредности уговора, са роком важења 10 дана дужим од коначног извршења уговора.
• Копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне банке
• Копију картона депонованих потписа
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати - уновчити
нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач :
- не испоштује одредбе уговора;
- не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року
- не испоручи она добра која су тражена у погледу дате спецификације и траженог квалитета.
- повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди.
За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза продужавају се и
рокови важења средстава финансијског обезбеђења.
Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних овлашћења која
води НБС и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и меничних
овлашћења НБС.
Захтев за регистрацију менице дужник подноси својој пословној банци, а банка га оверава и
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даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује регистровану меницу.
Меница и менично овлашћење треба да буду оверена печатом и потписани од стране лица
овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону.
Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским
средствима, који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу.
Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и плативи на
први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове као и
мањи износ од оног што одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова
која је утврђе на у самом уговору. Све евентулне спорове укључујући и спорове везане за средства
финансијског обезбеђења решаваће
надлежни суд у Зрењанину.
Уколико изабрани понуђач приликом закључења уговора не достави меницу, менично
овлашћење, копију захтева за регистрацију менице оверених од стране пословне банке као и копију
картона депонованих потписа како је то захтевано конкурсном документацијом сматраће се да уговор
није ни закључен, а наручилац може уговор закључити са првим следећим понуђачем према условима
из конкурсне документације.”

РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ
Ч л а н 11.
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чл. 145. и 146. Закона
енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011)

ВИША СИЛА
Ч л а н 12.
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине
електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који
имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности
који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које
уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и
акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о
раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну
страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради
ублажавања последица више силе.
Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени
пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби претходних
ставова овог члана уговора.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА
Ч л а н 13.
Уговор се може изменити, допунити и раскинути споразумно, писменом саглашношћу
уговорних страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србиј
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РЕШAВАЊЕ СПОРОВА
Ч л а н 14.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати
да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.
У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за
решавање спора надлежан Привредни суд у Новом Саду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Ч л а н 15.
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет овог
уговора.
Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена за
размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака, по три примерка за сваку уговорну
страну.
СНАБДЕВАЧ:
___________________________
име и презиме овлашћеног лица
М.П.

___________________________
потпис овлашћеног лица
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“ XIII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за добро извршење посла
ДУЖНИК –Издавалац менице
Назив:_____________________________________________________
Седиште/ Адреса:___________________________________________
Матични број:_____________________ ПИБ:____________________
Текући рачун:______________________________________________
Пословна банка:____________________________________________
ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника сопствене менице,
КОРИСНИК (Поверилац)
Jавна установа “Спортски објекти”, 23000 Зрењанин, Карађорђев трг бб
Матични број 08924082
ПИБ: 106924376
Текући рачун 840-1035664-46
Дужник – издавалац менице предаје Вам, 1 (једну) бланко, потписану и оверену
сопствену меницу, серије број ______________________ као гаранцију за добро извршење
посла.
Бланко соло меница је издата на износ од _____________________________динара
(10% од вредности уговора), за јавну набавку - набавка електричне енергије број ЈН 1.1.1
Рок важења ове менице је 10 дана дужи од коначног извршења уговора.
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да попуни меницу за наплату и да у своју
корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити
наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, 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 као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активиратиуновчити нарочито у следећим ситуацијама, ако понуђач:
- не испоштује одредбе уговора;
- не испоручи добра која су тражена у погледу дате спецификације и траженог квалитета.
- повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
_________________________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону
депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за
дужника, а 1 (један) за Повериоца.
Датум:_______________________
Место издавања овлашћења:____________________________

М.П.

Издавалац менице-дужник
______________________________
Потпис и печат овлашћеног лицa
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