
Наручилац је одговорио на захтев привредног субјекта за додатним информацијама / 

појашњењима. 

 

ПОСТУПАК: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

НАРУЧИЛАЦ: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БИСЕРИ" 

ТЕКСТ ПИТАЊА / ЗАХТЕВА ОДГОВОР / ПОЈАШЊЕЊЕ 

Поштовани,  

 

У складу са пословном политиком ЈП ЕПС Београд, неопходно је да сваки купац електричне енергије на 

комерцијалном тржишту, који има заључене уговоре о испоруци електричне енергије са ЈП ЕПС, 
достави и средство обезбеђења плаћања (четири бланко соло менице са пратећом документациом)  по 

овим закљученим уговорима. 

Напомињемо да у свим поступцима јавних набавки у којима ЈП ЕПС учествује као понуђач, а у складу 

са захтевима наручилаца, ЈП ЕПС уредно доставља менице као средства обезбеђења, било за озбиљност 

понуде било касније, по закљученом уговору, за добро извршење посла. 

У складу са претходним, потребно је да извршите допуну своје конкурсне документације и истом 
предвидите обавезу наручиоца да уз закључени уговор достави и средство обезбеђења плаћања (четири 

бланко соло менице, потврда о регистрацији меница, менична овлашћења, картон депонованих потписа 

и ОП образац), како би ЈП ЕПС као понуђач могао да узме учешће у поступку јавне набавке који сте 

расписали. 

Бићемо слободни да у складу са претходним предложимо и модел допуне модела Уговора о испроуци 

електричне енергије који сте објавили у склопу Конкурсне документације: 

 

ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 

Наручилац/Крајњи купац се обавезује да на дан закључења Уговора, преда Понуђачу/Снабдевачу, као 

инструмент обезбеђења плаћања 4 (четири) бланко менице са клаузулом „без протеста“ и пратећу 

документацију: 

-           Менично овлашћење (број меничних овлашћења је исти као број меница)  

-           Оригинал Захтева за регистрацију/брисање меница;  

-           Копију овереног картона депонованих потписа меничног дужника за располагање средствима 

Крајњег купца оверену од стране банке да је верна оригиналу; 

-           ОП образац (потврда о лицу које је овлашћено за заступање правног лица меничног дужника и 

које је као такво уписано у регистар надлежног органа). 

Уколико меница није потписана од стране законског заступника који је истовремено и лице које се 

налази на картону депонованих потписа, неопходан документ је и посебно пуномоћје законског 

заступника за преузимање меничне обавезе за лице –потписника менице. 

Снабдевач може, без претходног упозорења Крајњег купца, активирати меницу и наплатити износ 

доспелог и неизмиреног дуга. 

Крајњи купац је дужан да у случају активирања менице у складу са ставом 3. овог члана, на захтев 

Снабдевача преда нову бланко меницу, у року од 30 дана од дана пријема захтева, при чему се нова 

меница предаје са својствима прописаним у ставу 1. овог члана. У супротном Снабдевач има право да 

раскине Уговор.   

 

Уколико из било ког разлога, као наручилац, нисте у могућности да предвидите бланко соло менице као 
средства обезбеђења у складу са нашим предлогом, позивамо вас да алтернативно предвидите уплату 

депозита у висини просечне фактуре према последње важећем уговору. 



ОДГОВОР / ПОЈАШЊЕЊЕ 

 

Поштовани, 

 

На основу Вашег Питања/Захтева од 23.05.2022.године, обавештавамо Вас да ПРИХВАТАМО  као 

Наручилац/Крајњи купац на дан закључења Уговора за набвку електричне енергије ,предамо 

Понуђачу/Снабдевачу као инструмент обезбеђења плаћања 4 (четири) бланко менице са 

клаузулом „без протеста“ и пратећу документацију: 

-           Менично овлашћење (број меничних овлашћења је исти као број меница)  

-           Оригинал Захтева за регистрацију/брисање меница;  

-           Копију овереног картона депонованих потписа меничног дужника за располагање 

средствима Крајњег купца оверену од стране банке да је верна оригиналу; 

-           ОП образац (потврда о лицу које је овлашћено за заступање правног лица меничног 

дужника и које је као такво уписано у регистар надлежног органа). 

Предлог уговора садржаће наведене инструменте обезбеђења плаћања. 

 

Хвала. 


