
 
 

ИЗМЈЕНА ТЕНДЕРСКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Адреса: ЗП “ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ” А.Д., Светог Саве 13  
70260 Мркоњић Град, www.хенаврбасу.цом, е-маил:хев@хенаврбасу.цом 

Жиро рачуни: Нова Бањалучка банка: 5510140000091833 
Развојна банка: 5620990000704617 

Хyпо Алпе Адриа Банк: 5520310001891014 
Комерцијална банка: 5710100000065442 

Матични број: 1756958 
ЈИБ: 4401195230004 
ПДВ: 401195230004 

телефони: 050/225-300, 050/225-303 
тел/факс: 050/211-352, централа: 050/225-317  

  

   

 

 
 

 

 

                                    Број:   06-387-2/19 

 

                          Датум:  18.02.2019. __ 

 

Предмет: Измјена тендерске документације  за услуге хотелског смјештаја на период од годину 
дана 

Мијењају се тачка 5 и тачка 7, те гласе  

5. Услови и захтјеви који понуђачи требају испунити: 

- Да су регистровани за обављање предметне дјелатности (Доказ: оригинал или овјерeна 
фотокопија рјешења о регистрацији или актуелног извода из судског регистра) 

- Изјава у вези са чланом 52. ЗЈН – Анекс 3 

Назначене доказе потребно је доставити прије закључења уговора 

6. Начин достављања понуде: 

Понуђач може доставити понуду  путем факса на број: 050/211-352, односно путем 
електронске поште на e-mail: j.djurdjevic@henavrbasu.com уз обавезу да оригинал достави на 
протокол уговорног органа или путем поште на адресу уговорног органа 
Понуде је потребно доставити најкасније до 06.02.2020. 

 

                    В.Д. Д и р е к т о р 
 
             
        ________________________ 
                                                                                                 мр Горан Милановић, дипл.инж.грађ. 
 

mailto:j.djurdjevic@henavrbasu.com


 
Анекс 3 

 
ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

Ја, нижепотписани _________________________________ (Име и презиме), са личном картом број: 
___________________ издатом од _____________________________________, у својству представника 
привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 
______________________________________________________________________________________ 
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности),  
ИД број: __________________________, чије сједиште се налази у _________________________ 
(Град/општина), на адреси _________________________________________________________________ 
(Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
______________________________________________________________________________________ 
(Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 
______________________________________________________________________________ (Навести 
тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци ( ако је објављено 
обавјештење) број: _______________  у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____________________, а у 
складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичномо 
одговорношћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

1. Нисам понудио мито ниједном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фази процеса 
јавне набавке. 
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у 
уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу 
обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од 
вршења дјела које треба извршити он, или неко ко посредује под таквом подмићивању службеног или 
одговорног лица. 
3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у 
уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да 
обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које не би требало да обавља, или се суздржава од 
обављања радњи, које не треба извршити. 
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама. 
5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка 
јавне набавке. 
 
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорност предвиђене за кривично дјело давање мита и 
друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима 
Босне и Херцеговине. 
 

Изјаву дао: 
 

_____________________________ 
М.П.       Мјесто и датум давања изјаве: 
 

_____________________________ 
Потпис и печат надлежног органа: 

__________________________ 
 
 
 

 
 

 


