
                            

                
      

 

 
1 

 

ЈУ Бања „Дворови“ 
ДВОРОВИ - БИЈЕЉИНА  
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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 IV редовној сједници одржаној дана 17.11.2022. године, д о н о 

с и 

ИЗМЈЕНE И ДОПУНE ПЛАНА НАБАВКИ ЗАКЉУЧНО СА 

15.11.2022.ГОДИНЕ 
 

I 

 

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 „40.“ уноси се нова набавка: „Набавка услуга у области заштите на 

раду и заштите од пожара“, шифра ЈПЈН: 71317100-4 , процијењена вриједност набавке 

6000,00 КМ, врста поступка: „Директни споразум“, оквирни датум покретања поступка 

„Новембар 2022.“, предвиђено вријеме закључења уговора: „Децембар 2022.“, 

предвиђени извор финансирања: „Текућа средства установе“.  

 

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

„Радови“, врше се следећа измјена: 

 

(2) Под редним бројем „2.“ Набавка радова на санацији кровне конструкције и покривача на 

хотелу и ресторану мијења се у „Набавка радова на санацији кровне конструкције и 

покривача на главном објекту - хотелу“ : „процијењена вриједност набавке са 85.000,00 

КМ на 75.000,00 КМ“. 

II 

Укупна процјењена вриједност набавке Услуга се мијења и умјесто постојећих „132.000,00 КМ 

без ПДВ-а“ се уписује „138.000,00 КМ без ПДВ-а, укупна процјењена вриједност набавке Радова 

се мијења и умјесто постојећих „297.000,00 КМ без ПДВ-а“ се уписује „287.000,00 КМ без ПДВ-а 

а укупна процјењена вриједност набавке се мијења и умјесто постојећих „814.000,00 КМ без 

ПДВ-а“ се уписује „810.000,00 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: 03-213 /2022                      Предсједник Управног одбора 

Датум:15.11.2022. год.  ______________________ 
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