
ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Септембар, 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 и монтажа 
кошева са 

конструкцијом“ 
  

Директни 
споразум 

 
 

„Металмонт“ д.о.о 
Зворник 

-Вриједност:  
6.961,50 КМ са 
ПДВ-ом ; 
- Рок за испоруку 
робе: 20 дана: 
- Плаћање по 
испостављеној 
фактури. 

1.  1.  

07.09.2020.
године 

_____  

2.  2.  

3.  3.  

  

2. 

„Реконструкција 
мокрих чворова у ОШ 

„Свети Сава“ у 
Зворнику“ 

Отворени 
поступак 

 
70-1-3-41-5-

76/20 

„Кипарис“ д.о.о 
Зворник 

- Вриједност: 
29.861,91 КМ са 

ПДВ-а; 
-Рок за 

извођење 
радова: 45 дана 

од увођења 
извођача у 

посао; 
-Плаћање по 

испостављању  
окончане 
ситуације 

  

29.09.2020.
године 

_____  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Септембар, 2020.године 

3. 

„Извођење радова на 
доградњи амбуланте 

на Брањеву“ 

Отворени 
поступак 

 
70-1-3-37-5-

71/20 

„GENEX“ д.о.о. 
Зворник 

- Вриједност: 
297.480,73 КМ са 

ПДВ-а; 
-Рок за 

извођење 
радова: 90 

радних дана од 
увођења 

извођача радова 

у посао; 
-Плаћање по  

овјереним 
привременим 
ситуацијама 

  

07.09.2020.
године 

______  

4. 

„Извођење 
молерских радова на 
згради ОШ „Никола 
Тесла“ з Пилици“ 

Конкурентски 
захтјев 

„Идеал“ д.о.о 
Брчко Дистрикт 

- Вриједност: 
7.018,25 КМ са 

ПДВ-а; 
-Рок за 

извођење 
радова: 10 

радних дана од 
увођења 

извођача у 

посао; 
-Плаћање по 

испостављању  
окончане 
ситуације 

  

10.08.2020.
године 

______  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Септембар, 2020.године 

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava 

                                         M.P.                  Начелник службе 

             Милош Томић 

5. 

„Изградња 
обалоутврде и 

платоа на обали 
ријеке Дрине у граду 

Зворнику“ 

Отворени 
поступак 

 
70-1-3-28-5-

61/20 

„Кесо-градња“ 
д.о.о Тршић -

Зворник 

- Вриједност: 
356.047,94 КМ са 

ПДВ-а; 
-Рок за 

извођење 
радова: 120 

радних дана од 
увођења 

извођача радова 

у посао; 
-Плаћање по  

овјереним 
привременим 
ситуацијама 

  

12.08.2020.
године 

_______  


