
ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Јул, 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. 

„Извођење 
унутрашњих радова 

у згради ЈУ ОШ 
„Петар Кочић“ у 

Козлуку 
 
  

Отворени 
поступак 

 
70-1-3-26-5-

54/20 

„Астра план“ д.о.о 
Брчко 

-Вриједност:  
5.616,00 КМ са 
ПДВ-ом ; 
- Рок за 
извођење 
радова: 20 дана: 
- Плаћање по 
испостављеној 
окончаној 
ситуацији. 

1.  1.  

10.07.2020.
године 

_____  

2.  2.  

3.  3.  

  

2. 

„Набавка и монтажа 
видео надзора у ОШ 

„Десанка Максимовић“ 
у Каракају“ 

Отворени 
поступак 

 
70-1-1-27-5-

59/20 

ЗТР „БМГ 
Електроник“ 
Зворник 

- Вриједност: 
4.797,00 КМ са 

ПДВ-а; 
-Рок за 

извођење 
радова: 2 радна 

дана; 
-Плаћање по 

испостављању  
фактуре 

  
21.07.2020.

године 
------  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Јул, 2020.године 

3. 

„Систематска 
дезинсекција – 

третман уништавања 
комараца на подручју 

града Зворник за 
2020.годину“ 

Конкурентски 
захтјев 

„Санитација“ 
д.о.о Зворник 

- Вриједност:        
6.908,85 КМ; 

- Рок за 
извршење 7 

дана третирање 
ларвицидом и 7 
дана третирање 
одраслих форми 

комараца; 
-Плаћање: по 

испостављању 
фактуре 

  

06.07.2020.
године 

____  

4. 

„Вршење услуга 
одржавање 

програма Докунова 
и Фонова за 

потребе Градске 
управе града 

Зворник“ 

Директни 
споразум 

„Итинерис“ д.о.о 
Тузла 

- Вриједност: 
4.633,20 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Рок вршења 

услуга: од 
06.07.2020.год. 

до 
05.07.2021.год.; 
- Плаћање: на 

мјесечном нивоу 
за претходни 

мјесец 

  

09.07.2020.
године 

_____  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Јул, 2020.године 

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava 

                                         M.P.                  Начелник службе 

             Милош Томић 

5. 

„Набавка лиценце 
за програм „ESEТ 
endpoint Protection 
Standard Antivirus““ 

Директни 
споразум 

„Итинерис“ д.о.о 
Тузла 

- Вриједност: 
1.731,60 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Рок за испоруку 

робе- 3 дана; 
- Плаћање: по 
испостављеној 

фактури 

  

   

6. 

„Превоз путника 
аутобусом у 

ванлинијском 
саобраћају“ 

Уговор по 
основу 

оквирног 
споразума 

 

70-1-2-13-5-
38/20 

„Euro petrol OIL“ 
а.д Зворник 

- Вриједност:         
300,00КМ; 
- Рок за 

извршење 
04.07.2020.год; 
-Плаћање: по 

испостављању 
фактуре 

  

04.07.2020.
године 

____  

7. 

„Превоз путника 
аутобусом у 

ванлинијском 
саобраћају“ 

Уговор по 
основу 

оквирног 
споразума 

 

70-1-2-13-5-
38/20 

„Euro petrol OIL“ 
а.д Зворник 

- Вриједност:         
300,00КМ; 
- Рок за 

извршење 
08.07.2020.год; 
-Плаћање: по 

испостављању 
фактуре 

  

08.07.2020.
године 

____  


