
                                                              
  

         Град Лозница  
       Градска Управа  
Број: ЈН 3/2015. 
Број:404-35-1387/2015-III-1 
Датум: 03.08.2015. године. 
        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12),  достављамо: 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

       Број:404-35-1387/2015-III-1 
 
Предмет:  Одговори на постављена питања   у вези јавне набавке број: 3/2015- набавка 
огрева за грејну сезону 2015/2016. 
 
На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу Управе за јавне набавке и интернет 
страници наручиоца. 
 
ПИТАЊЕ 1: Недостаје образац меничног овлашћења за озбиљност понуде. 
ОДГОВОР 1: Увидом у конкурсну документацију утврдили смо да се не налази образац 
меничног овлашћења за озбиљност понуде и у прилогу овог акта га достављамо. 
 
ПИТАЊЕ 2:У уговору је наведено на страни 27. Да се спроводи поступка јавне набавке 
малевредности. 
ОДГОВОР 2: На страни 27. Брише се поступак јавне набавке мале вредности и додаје отворени 
поступак.  

 
ПИТАЊЕ 3: Кадровска и тхничка опремљеност за партију 2- огревно дрвоније пособено 
одвојено тако да  је нејасно  шта треба да се достави као доказ да се располаже довољним 
техничким и кадровским капацитетом  за партију 2 огревно дрво?  

ОДГОВОР 3: ЗА партију 2 –огревно дрво нема додатних услова. 
 
На нашој интернет страни WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2015. 
       

                                          Службеник за јавне набавке – члан комисије 
                          

                       Слађана Томићевић                                                                          
Достављено: 
-на Портал управе за јавне набавке  
-на сајт града Лознице 
- понуђачима 
ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 



                                                              
  

 
           ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

за озбиљност понуде 
 На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИК: ________________________  

М.Б.: ________________________    (унети одговарајуће податке 

ПИБ: ________________________ дужника – издаваоца менице) 

ТЕКУЋИ РАЧУН: ________________________  

КОД БАНКЕ: ________________________  

 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице - 
КОРИСНИК: Градска управа Града  Лознице, ул. Карађорђева број 2. 
    (у даљем тексту: Поверилац) 
 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број 
__________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од ________________ 
(_________________________________ динара), за озбиљност понуде. 
 Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ 
(__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са 
клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, та 
да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника 
_____________________ 
________________________________________________________________________ (унети одговарајуће 
податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца 
Градска управа Града Лознице, ул. Карађорђева број 2  (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху 
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 
 по Уговору заведеног код Повериоца – под бројем _____________________________ од 
_______________________, и код Дужника под бројем ___________________________ од 
_________________________. 
 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших 
рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште 
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 
сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, 
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од 
стране овлашћеног лица за заступање Дужника ______________________________ (унети име и презиме 
овлашћеног лица). 
 Рок важења меничног овлашћења је до закључивања уговора. 
 Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) 
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
 
 
Место и датум: ________________ 

Издавалац менице 
 

_________________________ 
печат и потпис овлашћеног лица 

М.П. 



                                                              
  

 
НАПОМЕНА: ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  ПРИЛИКОМ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ. 
 
 
 


