
ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Октобар, 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. 

„Изградња водоводног 
система „Локањ-
Пилица“ – фаза I“ 

Изузеће од 
примјене ЗЈН 

 
 

ДОО „Кесо-
промет“ Зворник 

- Вриједност: 
2.187.672,54 КМ 

са ПДВ-ом; 
-Рок за 

извођење 
радова: 12 

мјесеци; 
-Плаћање по  
испостављеним 
привременим 
ситуацијама 

1.  1.  

09.10.2020.
године 

______  

2.  2.  

3.  3.  

  

2. 

„Извођење радова на 
изградњи одводног 

канализационог 
колектора за дио 

насеља Јардан“, у 
граду Зворнику – 

фаза I“ 

Конкурентски 
захтјев 

А.Д „Водовод и 
Комуналије“ 

- Вриједност:  
44.440,84 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок за извођење 

радова: 60 
радних дана од 

увођења 
извођача у 

посао; 
-Плаћање по  
привременим 
ситуацијама 

  

22.10.2020.
године 

______  
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3. 

„Асфалтирање 
дијела 

некатегорисаног 
пута у насељу 
Тулићи, у МЗ 

Глумина“ 

Отворени 
поступак 

 
70-1-3-47-5-

79/20  

„Радиша“ д.о.о 
Бијељина 

- Вриједност:  
14.579,35 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок за извођење 
радова: 20 радних 
дана од увођења 

извођача у посао; 
-Плаћање по  
испостављеној 

окончаној 
ситуацији. 

  

15.10.2020.
године 

______  

4. 

„Изградња 
канализационе 

мреже у насељу 
Брањево, у граду 

Зворнику“ 

Отворени 
поступак 

 
70-1-3-45-5-

80/20 

„Кесо-градња“ 
д.о.о Тршић - 

Зворник 

- Вриједност:  
962.098,75 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок за извођење 
радова: 365 дана 

од увођења 
извођача у 

посао; 
-Плаћање по  
привременим 
ситуацијама 

  

22.10.2020.
године 

______  

5. 

„Реконструкција, 
асфалтирање и 

санација градских 
улица, локалних и 
некатегорисаних 

путева са санацијом и 
изградњом пратеће 
инфраструктуре и 

санацијом клизишта“ 

Отворени 
поступак 

70-1-3-42-5-
78/20 

 
Оквирни 
споразум 

ДОО „Тренд“ 
Зворник 

- Вриједност:  
4.266.317,25 КМ 

са ПДВ-ом; 
-Период на који се 

закључује: 3 
године од 

обостраног 
потписивања 

уговора. 
 

  

07.10.2020.
године 

______  
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6. 

„Реконструкција, 
асфалтирање и 

санација градских 
улица, локалних и 
некатегорисаних 

путева са санацијом 
и изградњом 

пратеће 
инфраструктуре и 

санацијом клизишта“ 

Појединачни 
уговор по 
Оквирном 
споразуму 

 
70-1-3-42-5-

78/20 
 

ДОО „Тренд“ 
Зворник 

- Вриједност:  
174.393,53 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок за извођење 

радова: 45 
радних дана од 

увођења 
извођача у 

посао; 
-Плаћање по  
привременим 
ситуацијама 

  

15.10.2020.
године 

______  

7.  

„Реконструкција, 
асфалтирање и 

санација градских 
улица, локалних и 
некатегорисаних 

путева са санацијом и 
изградњом пратеће 
инфраструктуре и 

санацијом клизишта“ 

Појединачни 
уговор по 
Оквирном 
споразуму 

 
70-1-3-42-5-

78/20 
 

ДОО „Тренд“ 
Зворник 

- Вриједност:  
962.098,75 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок за извођење 
радова: 365 дана 

од увођења 
извођача у 

посао; 
-Плаћање по  
привременим 
ситуацијама 

  

20.10.2020.
године 

______  
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U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava 

                                          

M.P.                  Начелник службе 

             Милош Томић 

8. 

„Набавка радних 
униформи за ПВЈ 

Зворник 

Конкурентски 
захтјев 

„Astorija 
company“ д.о.о 

Нови Град 

- Вриједност:  
28.080,00 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок за испоруку 
робе: 59 дана од 

потписивања 

уговора; 
-Плаћање по  

фактури 

  

09.10.2020.
године 

______  


