
ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Мај, 2020.године 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Р.б. Опис и Ознака по 

ЈРЈН 

Врста поступка и 

број обавјештења 

о додјели уговора 

са Портала 

јавних набавки 

Подаци о 

добављачу/ 

добављачима у 

оквирном споразуму  

(Назив, ИД број, 

мјесто) 

Основни елементи 

уговора/оквирног 

споразума 

(Вриједност, 

период трајања/рок 

извршења, рок 

плаћања, гарантни 

период,...) 

Опис измјене 

основних 

елемената уговора 

и датум измјене 

Остатак 

вриједности 

уговора након 

учињене 

измјене/остатак 

вриједности 

оквирног 

споразума 

Датум 

закључења 

уговора/ 

оквирног 

споразума 

Датум 

потпуне 

реализације 

уговора/ 

оквирног 

споразума и 

укупна 

утрошена 

вриједност 

Напомена 

(образложење) 

1. 

„Набавка „INOX“ 
канти са улошком 

 
  

Директни 
споразум 

 

„Aleksandria“ тр. 
Бијељина 

-Вриједност:  
6.904,00 КМ са 
ПДВ-ом ; 
- Рок испоруке: 
30 дана: 
- Плаћање по 
испостављеној 
фактури. 

1.  1.  

11.05.2020.
године 

_____  

2.  2.  

3.  3.  

  

2. 

„Одржавање видео 
надзора у граду 

Зворнику“ 

Директни 
споразум 

„Аs-Security“ 
д.о.о Зворник 

- Вриједност: 
6.500,00 КМ без 

ПДВ-а; 
- Услуге ће се 
вршити у току 

једне године; 
-Плаћање по 

испостављању  
фактуре 

  
04.05.2020.

године 
------  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Мај, 2020.године 

3. 
„Реконструкција Дом 

здравља Зворник“ 

Отворени 
поступак 

 
 

Конзорцијум 
„Кесо-градња 
д.о.о Зворник– 
Кесо-промет 
д.о.о Зворник– 
Терминг “ д.о.о 
Бијељина 

- Вриједност: 
1.269,941,56 КМ 

са ПДВ-ом; 
- Рок за 

извршење 
радова: 120 дана 
од дана увођења 

извођача у 

посао; 
-Плаћање по 

испостављању 
привремене 

ситуације 

  
06.05.2020.

године 
------  

4. 

„Избор најповољније 
банке за кредитно 

задужење“ 

Отворени 
поступак 

Конзорцијум 
„Нова банка“ а.д 
и „Комерцијална 
банка“ а.д 

- Вриједност: 
4.488.847,02 КМ; 

- Рок отплате је 
120 мјесеци уз 
грејс период од 

12 мјесеци. 

  
22.05.2020.

године 
------  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 
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U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava 

                                         M.P.                  Начелник службе 

             Милош Томић 

5. 

„Реконструкција и 
асфалтирање 

градских улица, 
асфалтирање и 

санација локалних 
путева и путних 

објеката“ 

Уговор по 
основу 

оквирног 
споразума 

 

70-1-3-24-5-
21/18 

„Зворникпутеви“ 
а.д Зворник 

Вриједност: 
392.120,10 КМ са 

ПДВ-ом; 
Рок за извођење 

радова је 60  
дана од увођења 

у посао;  
- Плаћање: по 
испостављању 

привременe 
ситуације 

  

04.05.2020.
године 

____  


