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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО 

ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

Број: 404-02-00064/4-2/2019-02 

Датум: 13. децембар 2019. године 

Б е о г р а д 

 
 

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке О-10/2019 – 

Истраживање из области спорта за потребе израде стратегије развоја спорта за период 2020-

2030. година, врши  

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Страна 11. конкурсне документације,  Тачка 10. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, 

након става 1, додаје се став 2. који гласи: „У случају да понуђач захтева авансно плаћање: 

Оригинал банкарска гаранција за повраћај аванса на износ примљеног аванса са роком 

важности до правдања целокупног износа примљеног аванса. Поднета банкарска гаранција 

мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора. Напомена: Ова 

гаранција се доставља након закљученог уговора. Предметна банкарска гаранција се доставља 

само ако понуђач тражи авансно плаћање.” 

 

Страна 12. конкурсне документације, Тачка 12. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА мења се 

тако да сада гласи:  

„Рок плаћања је 30 дана од уредног пријема рачуна и извештаја о извршеним услугама, 

којим је потврђена извршена услуга, осим ако понуђач не тражи авансно плаћање.   

Понуђач има право да захтева авансну уплату, у случају захтева авансног плаћања 

понуђач је дужан да то јасно и недвосмислено захтева у обрасцу понуде и дужан је да попуни 

члан 11а модела уговора.  

Пре достављања рачуна Наручиоцу, Добављач је дужан да рачун региструје у регистру 

фактура Управе за трезор.” 

 

Страна 19. конкурсне документације Образац понуде, мења се део који се односи на рок 

и начин плаћања тако да сада гласи: 

„1) у року од 30 дана од дана испостављања рачуна и извештаја о извршеним услугама, и 

испоруке предмета уговора у штампаној форми;  

ИЛИ 

2)*  авансно плаћање у _______% (уписати словима проценат траженог аванса: 

______________________________________) од понуђене цене, а остатак до пуног износа 

понуђене цене у року од 30 дана од дана испостављања рачуна, извештаја о извршеним 

услугама и испоруке предмета уговора у штампаној форми. 

 *Напомена: опцију под редним бројем два понуђач попуњава само ако захтева авансно 

плаћање, у случају да је проценат аванса остао непопуњен сматраће се да понуђач не захтева 

аванс и да се определио за плаћање у складу са тачком 1. ” 

 

 

 



Страна 2 oд 3 

 

МОДЕЛ УГОВОРА (страна 27 конкурсне документације) у члану 3. врши се техничка 

исправка, тако да се брише „Националне стратегије за младе”, а додаје се „Националне 

стратегије развоја спорта”, тако да сада члан 3. гласи: 

„Добављач се обавезује да изврши услугу праћења спровођења Националне стратегије 

развоја спорта у свему према захтевима и опису из спецификације услуга и посебним 

захтевима из конкурсне документације, поштујући правила струке и стандарде ESOMAR, као 

и професионални кодекс ESOMAR асоцијације.” 

МОДЕЛ УГОВОРА (страна 28 конкурсне документације) у члану 9. у ставу 2, додаје се, 

„или испостављањем рачуна Добављачу са износом уговорне казне”, a у ставу 3. брише се 

„средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла”, а додаје се „одговарајуће 

средство финансијског обезбеђења”, тако да сада овај члан 9. гласи: 

„Добављач се обавезује да услуге у складу са спецификацијом и прихваћеним обавезама из 

овог уговора изврши најкасније у року од 90 календарских дана од дана закључења уговора. 

У случају закашњења Наручилац ће наплатити уговорну казну од 0,01% за сваки дан 

закашњења, на тај начин што ће испостављени рачун умањити за износ уговорне казне, или 

испостављањем рачуна Добављачу са износом уговорне казне. 

У случају да ни након 45 дана од истека рока из става 1. Добављач не изврши уговорене 

услуге, Наручилац ће раскинути уговор и активирати одговарајуће средство финансијског 

обезбеђења.” 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА (страна 28 и 29 конкурсне документације) члан 11. мења се тако да 

сада овај члан гласи: 

„Наручилац се обавезује да пружене услуге плати једнократно и то у року од 30 дана од дана 

пријема потписане и оверене фактуре од стране Добављача. 

Уз рачун Добављач ће доставити и детаљан извештај о извршеним услугама, као и предмет 

уговора који мора бити штампаној форми (најмање пет примерака) и електронској форми. 

Документа из става 3. овог члана мора одобрити овлашћено лице (лица) Наручиоца било у 

виду одобрења или сагласности, и морају бити без примедби Наручиоца. 

Плаћање ће се извршити на текући рачун Добављача  број ________________ код банке 

________________ (попуњава понуђач). 

Пре достављања рачуна Наручиоцу, Добављач је дужан да рачун региструје у регистру 

фактура Управе за трезор. 

У случају промене текућег рачуна, Добављач се обавезује да о томе писаним путем обавести 

Наручиоца. 

Наручилац има право да у случају немогућности плаћања на начин који је  прописан у ставу 1. 

овога члана, а из разлога који не зависе од његове воље, плаћање изврши након престанка 

насталих објективних околности, и то у најкраћем року.  

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 

средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.” 

НАПОМЕНА: Овај члан уговора биће део уговора само за Понуђача који не захтева 

авансно плаћање.  

  

МОДЕЛ УГОВОРА (страна 29 конкурсне документације) након члана 11. додаје се 

члан 11.а, који гласи: 

„Наручилац ће _______% (уписати словима проценат аванса: 

___________________________________- попуњава понуђач) од уговорене цене платити 

авансно, у року од 15 дана од дана испостављања документа за плаћање и достављања 

банкарске гаранције за повраћај аванса, а остатак до износа уговорене цене у року од 30 дана 

од дана пријема потписане и оверене фактуре од стране Добављача. 

По основу примљеног аванса Добављач је дужан да изда Наручиоцу авансни рачун. 

Поднета банкарска гаранција за обезбеђење авансног плаћања мора бити на износ примљеног 

аванса, безусловна, неопозива, платива на први позив и без приговора. 

Банкарска гаранција за обезбеђење аванса мора важити до правдања целокупног износа 

примљеног аванса, са роком важности који мора бити најмање 60 дана дужи од рока за 

извршење услуге.  
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У случају да Добављач није оправдао примљени аванс у целини, односно није извршио услуге 

на начин који је уговорен и у складу са захтеваним стандардима, ни истеком 60 дана од 

крајњег рока за извршење услуге, Добављач је дужан продужити важност банкарске гаранције. 

Правдање аванса врши се испостављањем рачуна и достављањем Наручиоцу детаљног 

извештаја о извршеним услугама, као и предмета уговора који мора бити штампаној форми 

(најмање пет примерака) и електронској форми. 

Документа из става 6. овог члана мора одобрити овлашћено лице (лица) Наручиоца било у 

виду одобрења или сагласности, и морају бити без примедби Наручиоца. 

Пре достављања исправа за плаћање Наручиоцу, Добављач је дужан да их региструје у 

регистру фактура Управе за трезор. 

Наручилац има право да у случају немогућности плаћања из разлога који не зависе од његове 

воље, плаћање изврши након престанка насталих објективних околности, и то у најкраћем 

року.  

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 

средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.” 

НАПОМЕНА: Овај члан уговора биће део уговора само за понуђача који захтева авансно 

плаћање.  

 

Због обима измене конкурсне документације, Наручилац ће објавити пречишћен текст 

конкурсне документације у складу са горе наведеним изменама. 

 

 

 

                                                                                                            Комисија за јавну набавку 

 
1. _______________________________ 

  

2. _______________________________ 

  

3. _______________________________ 

 

Доставити: 

 

‒ Порталу ЈН; 

‒ архиви; 

 

 

 


