
 

Адреса: ЗП “ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ” А.Д., Светог Саве 13  
70260 Мркоњић Град, www.henavrbasu.com, e-mail:hev@henavrbasu.com 

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

Hypo Alpe Adria Bank: 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  
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06-970/15 
 
28.04.2015. 

ПРЕДМЕТ: Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање 
иницијалне понуде за набавку услуга – Објављивање огласних материјала. 
  

Поштовани, 
 

На  основу члана 28. став (5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) и на основу 
Посебне одлуке о покретању поступка набавке, број: УП-142/15 од 01.04.2015. године,  упућујемо Вам овај 
позив за достављање иницијалне понуде у преговарачком поступку за набавку услуга – Објављивање огласних 
материјала. 

 
 

1.1 Нема привредних субјеката са којима је уговорни орган у сукобу интереса. 
 
1.2  Документе које требате предати до 04.05.2015. године у 1200  часова су: 

 
а) Право на обављање професионалних дјелатности и/или да су регистровани у релевантним 
професионалним  или  трговачким регистрима;  
б) Увјерење о регистрацији пореза на додатну вриједност или ЈИБ; 
ц) Инцијална понуда; 
д) Посебну писмену изјаву да није нудио мито нити учествовао у било каквим   радњама чији је циљ                                       
корупција у јавној набавци. 
 
 

  Датум почетка преговора са Вама је 04.05.2015. године у 1200  часова на адреси  ЗП „Хидроелектане 
на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, ул. Светог Саве бр.13 у сали број: 30. Језик на којем ће се дијалог вршити је 
један од службених језика у Босни и Херцеговини. 

 
 
 
 
 
 
 

 

„Глас Српске“ а.д. 
Бања Лука 
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АНЕКС 1 – Писмена изјава 
АНЕКС 2 – Спецификација услуга 
 
 
 
 С поштовањем. 

 
 
 
 
Достављено: 

- Наслову;              Д и р е к т о р: 
- Директору Предузећа; 
- Евиденцији;      _______________________ 
- А р х и в а.            Мр Кесић Недељко 

 


