Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
Војводе Степе бр. 450, 11221 Београд
Број: 3-5/2015-8
Датум: 11.03.2015.године

Предмет: Допуна конкурсне документације отвореног поступка јавне
набавке бр. 3-5/2015-2 „Електрична енергија “
У поступку јавне набавке добара бр. 3-5/2015-2 „Електрична енергија“ за коју је објављен
позив 03.03.2015. године, наручилац, у року предвиђеном за подношење понуда, а у складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/12), врши измене и допуне
конкурсне документације како следи:
1. У поглављу: 21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача, после става 8
додају се нови ставови који гласе:
“Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 80.000,00
динара.
Упутство о уплати таксе из члана 156. Закона
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12 и 14/15; у даљем тексту:
ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати
таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.”
***

У осталим деловима конкурсна документација остаје непромењена.
Ове измене и допуне конкурсне документације биће објављене на порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца.
Комисија за
јавну набавку бр. 3-5/2015-2

У Београду,
11.03.2015.године

