Заведено у ЈП „Завод за уџбенике“, Београд под бројем 04-8200 од дана 19.12.2016. године
ПРЕДМЕТ: Измена и допуна документације сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.
гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у отвореном поступку јавне набавке добра:
горива за моторна возила коришћењем кредитне картице за возило, за потребе ЈП „Завод за
уџбенике“, у складу са техничком спецификацијом, ЈНОП број 02/2016.
Наручилац ЈП „Завод за уџбенике“, Београд врши измену конкурсне документације:
1. На страни број 6 конкурсне документације, у делу НАПОМЕНЕ, под редним бројем 2.
БРИШЕ СЕ део реченице „Правилником о лиценци за обављање енергетске делатности
и сертификацији“ („Службени гласник РС“, број 87/2015)
ТРЕБА ДА ГЛАСИ
„Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
(„Службени гласник РС“, број 111/2015)
2. На страни број 36 конкурсне документације, у моделу уговора, у члану 3. БРИШЕ СЕ део
реченице „Правилником о лиценци за обављање енергетске делатности и
сертификацији“ („Службени гласник РС“, број 87/2015)
ТРЕБА ДА ГЛАСИ
„Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
(„Службени гласник РС“, број 111/2015)
3. На страни 41 конкурсне документације, ОбразацXI Менично овлашћење – писмо,
БРИШЕ СЕ и измењен образац се налази у прилогу. Образац се мења због реченице: Рок
важења менице (серије___________) је од ____________2017. године до
_______________2017. године.
ТРЕБА ДА ГЛАСИ
Рок важења менице (серије___________) је од ________________ године до
__________________ године.
Остало остаје непромењено.
С поштовањем,
ЈП „Завод за уџбенике“, Београд
Комисија за јавну набавку

Образац бр.8.
XI ОБРАЗАЦ – МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
ДУЖНИК: ____________________________
Седиште: _____________________________
Матични број : _________________________
ПИБ:__________________________________
Текући рачун:__________________________
Код банке : ____________________________
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ –ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице КОРИСНИК : Јавно предузеће„Завод за уџбенике“, Београд
Седиште : Обилићев венац број 5 , Београд

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу,серије _______________ и
овлашћујемо ЈП „Завод за уџбенике“, Београд, Обилићев венац број 5, као Повериоца,
да предату меницу може попунити на износ од 10 % ( десет посто) од укупне вредности
понуде за ЈНОП 02/2016 , што номинално износи ______________ динара без ПДВ-а , а
по основу гаранције за озбиљност понуде.
Рок важења менице (серије __________ ) је од ________________ године до
__________________ године.
Овлашћујемо ЈП „Завод за уџбенике“, Београд са седиштем у Београду , Обилићев
венац број 5 , 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 да 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 или на сортирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране Дужника.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране Дужника.
Меница је прописана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________
(име и презиме) 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
Датум и место издавања
овлашћења
_____________________

М.П.

Дужник – издавалац
менице
________________________
потпис овлашћеног лица

