
 

 

 
Број: ЈН 02/17/ЈНМВ 

Датум: 27.01.2017.  

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ УСЛУГА  

Услуга интернет и бежичног (WiFi) повезивања 

02/17/ЈНМВ 

 

 

Дана 23.01.2017. године  постављен је на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 

позив за достављање понуда и конкурсна документација у  поступку јавне набавке 

мале вредности, за јавну набавку број 02/17/ЈНМВ, у којој Наручилац врши измену 

на следећи начин: 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 02/17/ЈНМВ мењају се следећа 

поглавља: 

XII - Менично овлашћење 

Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

                                                         I I 

 

Рок за достављање понуда се продужава те се понуде могу доставити до 08.02.2017. 

године до 12,00 часова.Јавно отварање понуда обавиће се 08.02.2017 године у 12,30 

часова. 

 

 

 

 

 



 

 

XII 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) 

Г еронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000  

Суботица, Матични број 08121249; ПИБ:100959794; Текући  

рачун 840-355667-30, 

Дужник  –  издавалац менице предаје, 1 (једну) бланко, потписану и оверену  

сопствену меницу, серије број ______________________ по основу финансијског  

обезбеђења за добро извршње посла Овлашћујемо Корисника као  Повериоца,  

да предату меницу може попунити на износ од 

_______________________ динара (10% од уговорене вредности без ПДВ), за,  

јавну набавку  услуга интернет и бежичног (Wifi) повезивања,  број  

02/17/ЈНМВ, а по основу финансијског обезбеђења за добро извршње посла. 

Рок важења ове менице је 10 дана дужи од коначног извршења уговора. 

Овлашћујемо Корисника као Повериоца 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  

активирати -- уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач 

-  не испоштује одредбе уговора;  

-  не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року  

-  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 мени це-дужник 

                                                                ______________________________ 

                                                                     Потпис и печат овлашћеног лицa 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси понуђач самостално, менично овлашћење  

потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем менично овлашћење  

потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) менично  

овлашћење потписује и оверава члан групе који је носилац посла односно  

његово овлашћено лице. 

 

Напомена: 

Доставља га само изабрани понуђач приликом закључења угoвора. 

 

 

 

 

 

 

 


