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Питање бр.1 

У конкурсној документацији бр. 1/2021-П на страни 6, тачка 3.2 Услови које подносилац 

понуде мора да испуни за учествовање на јавној продаји, под ставком 6. наведено је да 

треба доставити меницу и менично овлашћење са износом 10% ПОНУЂЕНЕ цене и 

роком важења 30 дана дужим од дана издавања. У моделу уговора, члан 9. Гаранција за 

добро извршење посла, наведено је да купац у року од 7 дана по обостраном 

потписивању Уговора треба да достави меницу за добро извршење посла у износу од 

10% од ПОЧЕТНЕ ПРОДАЈНЕ цене са роком важности 30 дана дужим од уговореног 

рока за преузимање предмета купопродаје. 

1. Да ли треба доставити једну меницу при подношењу понуде а другу након 

потписивања уговора уколико се стекне својство купца или се доставља само једна 

меница уколико се стекне својство купца? 

Одговор бр. 1 

 

У складу са прописаним конкурсном документацијом, Изабрани понуђач коме буде 

додељен уговор дужан је да у року од седам дана од потписивања уговора достави 

меницу са меничним овлашћењем као средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Приликом подношења понуде није неопходно достављати меницу као средство 

гаранције за озбиљност понуде. 

 

Питање бр.2 

 

2. У члану 11. модела уговора није наведен крајњи рок за преузимање, примопредају 

предмета купопродаје док је у члану 9. модела уговора наведено да рок важења менице 

треба да буде 30 дана дужи од уговореног рока за преузимање предмета купопродаје па 

се поставља питање који датум навести? 

Одговор бр. 2 

Конкурсном документацијом је предвиђено да понуђач сам наведе рок за преузимање 

предмета примопредаје који не може бити дужи од пет дана од дана издавања налога за 



 

 

преузимање. Како се уговор мора реализовати до краја текуће године, крајњи рок за 

реализацију је 31.12.2021. године. 

Питање бр.3 

3. Уколико се достављају две менице да ли је пермутовано и да ли треба приликом 

подношења понуде доставити меницу на износ од 10% од почетне продајне цене а 

уколико се стекне својство купца, након потписивања уговора доставити меницу на 

износ од 10% од понуђене цене? 

Одговор бр. 3 

Средство гаранције за добро извршење посла доставља избрани понуђач у року од седам 

дана од потписивања уговора са износом 10% од понуђене цене. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


