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ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ У OTВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ- КАСКО ОСИГУРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА РЕПУБЛИЧКОГ 

ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА (ЈАВНА НАБАВКА 09/2018), ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧ 

ПОСТАВИО ЈЕ ПИТАЊЕ  05.11.2018. ГОДИНЕ 

 

 

Питање 1: 

 

1. На страни 30, у делу 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 

ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА БЛАНКО 

МЕНИЦА, тачка А навели сте: „меницa са назначеним номиналним износом са урачунатим 

ПДВ-ом у висини плаћеног аванса (100% вредности уговора) са роком трајања до истека 

рока важности уговора, без сагласности изабраног Понуђача може поднети на наплату, у 

случају да није извршена испорука добара у висини износа уплаћених средстава“. 
На шта се односи ова меница, да ли је можда ово меница за озбиљност понуде? 

 

Одговор 1 :  

Понуђач је конкурсном документацијом у предметној јавној набавци на страници 30, у 

делу 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

предвидео следеће: 

 

А) Бланко меницу за повраћај авансног плаћања оверену, потписану од стране лица 

овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету 

("Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и 

Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

("Службени гласник РС", бр. 56/2011). 

- Менично овлашћење да се меницa са назначеним номиналним износом са урачунатим 

ПДВ-ом у висини плаћеног аванса (100% вредности уговора), са роком трајања до истека рока 

важности уговора, без сагласности изабраног Понуђача може поднети на наплату, у случају да 

није извршена испорука добара у висини износа уплаћених средстава. 

- Потврду о регистрацији менице; 

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани 

потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од 

дана закључења уговора. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

Након истека рока важења уговора Нарућилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

Продавца 

 

У питању је меница која се не односи односи на озбиљност понуде, већ на гаранцију на плаћени 

аванс и доставља је изабрани понуђач. 

 

 

Питање 2: 

2. Обзиром да у спецификацији имате велики број истих нових возила, молим вас за 

информацију о новонабавној (фактурној вредности) тих возила. 

 

Одговор 2 :  
У питању су службена возила чија је набавна цена 1.172.500,00 динара без обрачунатог ПДВ-а 

по комаду. 

 

 

Питање 3: 

3. Да ли меница за добро извршење посла треба да гласи на износ од 10% вредности уговора са 

или без ПДВ-ом? На страни 31/46 наведено је „у висини од 10% од укупне вредности уговора, 
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без обрачунатог ПДВ-а, а у моделу уговора у тачки 11 стоји само  „у висини од 10% од укупне 

вредности уговора“. 

 

Одговор 3 :  

 

Меница за добро извршење посла треба да гласи на 10% од укупне вредности уговора, без 

обрачунатог ПДВ-а, као што је и наведено на страни 31 Конкурсне документације.  

 

У обрасцу VII  МОДЕЛ УГОВОРА чланом 4 је предвиђено да понуђач попуни износ без 

пореза, тј: 

 

 

Уговорне стране сагласно утврђују да износ годишње премије осигурања, без пореза,  

износи:__________________________ динара  ( и словима: 

_______________________________________________). (попуњава Понуђач) 

 

Чланом 11. у обрасцу VII  МОДЕЛ УГОВОРА је предвиђено: Продавац ће доставити меницу за 

добро извршење посла приликом закључења уговора, односно најкасније у року од 10 (десет) 

дана од дана закључења уговора, у висини од 10% од укупне вредности уговора.  

 

Како се уговор закључује на износ без обрачунатог пореза, меница за добро извршење посла 

треба да гласи на 10% од укупне вредности уговора, без обрачунатог ПДВ-а. 

 


