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ЈУ Бања „Дворови“ 
ДВОРОВИ - БИЈЕЉИНА  
Карађорђева 100, 76311 Дворови - Бијељина 

Тел. :   055/350-999; Факс : 055/350-626 

е-mail:  banjadvorovi@teol.net  

Матични број : 1235966    
ЈИБ  : 4400367410003 

ПИБ  : 400367410003 
Жиро рачуни : 555-000-00405819-08 

   567-343-83000009-46 
 

ХОТЕЛ „СВЕТИ СТЕФАН“ ДВОРОВИ 
Тел.: +38755/350-502, +38755/350-503, e-пошта: banjadvorovi@gmail.com 

www.banja-dvorovi.com 

На основу члана 7. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник Републике Српске“ 

број:75/04) и члана 8. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Јавној установи 

Бања „Дворови“ Дворови број: 01-84/18 од 05.02.2018. године, а у складу са чланом 33. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04) и чланом 35.Статута 

Установе, и потребама Установе, на приједлог директора Јавне установе Бања „Дворови“ 

Дворови, Управни одбор на својој конститутивној и I редовној сједници одржаној дана 

08.07.2022. године, д о н о с и 

 

ИЗМЈЕНE И ДОПУНE ПЛАНА НАБАВКИ ЗАКЉУЧНО СА 

06.07.2022.ГОДИНЕ 
 

I 

 

 

У Плану набавки за 2022. годину, број: : 03-286/2021 од 29.12.2021. године. године, у секцији 

„Робе“, врше се следеће измјене: 

   

(1) Под редним бројем „39.“-Набавка половног теретног возила „Б“ категорије мијења се 

процијењена вриједност набавке, те се умјесто „20000,00“  уписује „6000,00“ и мијења се 

врста поступка, те се умјесто „Конкурентски захтјев“ уписује „Директни споразум“. 

 

У Плану набавки за 2022. годину, број: : 03-286/2021 од 29.12.2021. године. године, у секцији 

„Услуге“, врше се следеће измјене: 

 

(1) Под редним бројем „27.“-Набавка услуга превоза отпада мијења се процијењена вриједност 

набавке, те се умјесто „2000,00“  уписује „3000,00“ . 

II 

Укупна процјењена вриједност набавке Роба се мијења и умјесто постојећих „399.000,00 КМ без 

ПДВ-а“ се уписује „385.000,00 КМ без ПДВ-а, укупна процјењена вриједност набавке Услуга се 

мијења и умјесто постојећих „131.000,00 КМ без ПДВ-а“ се уписује „132.000,00 КМ без ПДВ-а а 

укупна процјењена вриједност набавке се мијења и умјесто постојећих „827.000,00 КМ без ПДВ-

а“ се уписује „814.000,00 КМ без ПДВ-а“.  

III 

Измјене и допуне Плана набавки за 2022. годину ступају на снагу даном доношења и биће 

објављене на интернет страници ЈУ Бања „Дворови“ Дворови: http://www.banja-dvorovi.com  и на 

Порталу јавних набавки Босне и Херцеговине. 

 

 

Број: 04-     /2022                   Предсједник Управног одбора 

Датум:08.07.2022. годинa  

 ______________________ 
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