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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ за озбиљност понуде за 
Партију  __ 
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ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________         М.П. 
 
ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ  
На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платог промета, 
ДУЖНИК - ПРАВНО ЛИЦЕ:_____________________________________________ 
Седиште/адреса: _________________________________________ 
Матични број: ___________________________________________ 
ПИБ:   __________________________________________________ 
Текући рачун: ___________________________________________ 
Код банке: ______________________________________________ 
 
И  З  Д  А  Ј  Е  
КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: ______________________________ 
Седиште/адреса: ________________________________________ 
Текући рачун:____________________ 
Матични број: ______________  ПИБ: ______________________ 
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МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  
За корисника бланко, соло менице  

 
 

Предајемо Вам бланко соло меницу и то, бр. ___________  , овлашћујемо 
________________________________, као Повериоца, да предату меницу може 
попунити на износ 

1. меница - 5% од вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ __________ 
динара, у сврху гаранције за озбиљност понуде са роком важења 30 дана 
дуже од предвиђеног рока важења понуде. 

Овлашћује се ____________________________ као Поверилац, да у складу са 
одредбама наведене јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и 
неопозиво, на први позив, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на 
терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца - 
______________________________. 
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да 
наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове 
банке да поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 
евентуалног недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа 
наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на 
основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење 
и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из 
предмета.  
Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених 
лица за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима 
Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних 
субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meња се, тако да сада гласи: 
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