
ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Април, 2021.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. 

„Услуге узорковања 
и анализе 
земљишта“ 

Директни 
споразум 

 

ПССС 
„Пољосавет“ 
д.о.о Лозница 

   -Вриједност:  
5.999,97 КМ са 

ПДВ-ом; 
 -Услуге ће се 
вршити током 

2021.године; 
-Плаћање по  
достављеној 
фактури након 
извршења услуга 

1.  1.  

28.04.2021.
године 

_____  

2.  2.  

3.  3.  

  

2. 

„Услуге одржавања 
зелених површина у 

граду Зворнику“ 

Директни 
споразум 

 

Пољопривредна 
апотека „Агро-

трговина“ Пилица 

   -Вриједност:  
7.000,00 КМ са 

ПДВ-ом; 
 -Услуге ће се 
вршити 6 пута на 
мјесечном нивоу 
до 

30.11.2021.год.; 
- Плаћање по  
достављеним 
фактурама 

  

27.04.2021.
године 

____  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 
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3. 

„Набавка 
информативних 

услуга путем 
телевизије“ 

Анекс II дио Б 
РТВ  „БН“ д.о.о. 
Бијељина 

- Вриједност: 
42.120,00 КМ; 
- Услуге ће се 

вршити у 
периоду од 12 

мјесеци од дана 
обостраног 

потписивања 

уговора; 
-Плаћање по 

испостављању 
мјесечне 
фактуре 

  
14.04.2021.

године 
------  

4. 

„Набавка 
информативних 

услуга путем 
телевизије“ 

Анекс II дио Б 
„РТВ  Подриње“ 
д.о.о. Лозница 

- Вриједност: 
6.000,00 еура; 
-  Услуге ће се 

вршити у 
периоду од 12 

мјесеци од дана 
обостраног 

потписивања 

уговора; 
-Плаћање по 

испостављању 
мјесечне 
фактуре 

  
16.04.2021.

године 
------  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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5. 

„Набавка 
информативних 

услуга путем радија“ 
Анекс II дио Б 

Радио станица 
„Освит“ Зворник 

- Вриједност: 
10.389,60 КМ; 
-  Услуге ће се 

вршити у 
периоду од 12 

мјесеци од дана 
обостраног 

потписивања 

уговора; 
-Плаћање по 

испостављању 
мјесечне 
фактуре 

  
13.04.2021.

године 
------  

6. 

„Набавка 
информативних 

услуга путем 
телевизије“ 

Анекс II дио Б 
„Алтернативна 
телевизија“ 
д.о.о. Бања Лука 

- Вриједност: 
35.100,00 КМ; 
-  Услуге ће се 

вршити у 
периоду од 12 

мјесеци од дана 
обостраног 

потписивања 

уговора; 
-Плаћање по 

испостављању 
мјесечне  
фактуре 

  
22.04.2021.

године 
------  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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7. 

„Набавка намирница 
за кориснике из 

пројекта народне 
кухиње“ 

Отворени 
поступак 

 
70-1-1-8-5-

32/21 

„M&V group“ 
д.о.о Ораовац-
Зворник 

-Вриједност:  
25.068,77 КМ са 
ПДВ-ом; 
- Рок испоруке 
робе: роба ће се 
испоручивати 
три пута у 2021 
години (април, 
јули и октобар): 
- Плаћање ће се 
вршити у року 40 

дана по 
испостављеним

фактурама 

  
28.04.2021.

године 
------  

8. 
„Набавка услуга 

аутобуског превоза“ 

Отворени 
поступак 

 
Оквирни 
споразум 

 
70-1-2-7-5-

33/21  

„EURO PETROL 
OIL“ д.о.о 
Зворник 

- Вриједност:  
271.282,05 КМ 
са ПДВ-ом; 
- Рок важења 
Оквирног 
споразума: 2 
године од дана 
обостраног 
потписивања 
уговора. 
- Плаћање ће се 
вршити у року 
од 45 дана од 
пријема 
овјерене 
фактуре за 
појединачни 
уговор. 

  
29.04.2021.

године 
------  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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9. 

„Израда пројектне 
документације за 
зграду Градске 
управе“ – Лот1 и 
„Израда пројектне 
документације – 
надоградња и 
доградња зграде 
суда“ – Лот2 

Отворени 
поступак 

 
70-1-2-6-5-

30/21  

„ACS STUDIO“ 
д.о.о Бања Лука 

- Вриједност 

уговора за оба 
лота износи 

65.461,50 КМ са 

ПДВ-ом; 
-  Рок за 

извршење услуга 
је 20 

календарских 
дана за сваки 

Лот; 
-Плаћање ће се 
вршити по 
испостављању 
овјерене 
фактуре 

  
26.04.2021.

године 
-------  

10. 

„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:  
115.011,00 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок за извођење 

радова: 35 
радних дана од 

увођења 
извођача у 

посао; 
-Плаћање по  
привременим 
ситуацијама 

  

07.04.2021.
године 

______  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava 

                             

             M.P.               ВД начелника службе 

             Милош Томић 

11. 

„Извођење додатних 
радова на изградњи 

обалоутврдње и 
платоа на обали 

ријеке Дрине у граду 
Зворник“ 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 
обавјештења 

„Кесо-градња“ 
д.о.о Тршић-

Зворник 

 
-Вриједност: 
24.031.80 КМ са 
ПДВ-ом; 
- Рок за 
извођење 
радова 20 дана, 
рачунајући од 
дана увођења 
извођача у 
посао. 

  

15.04.2021.
године 

  

12. 

„Зимско одржавање 
локалних и 

некатегорисаних 
путева на подручју 

града Зворник“ 

Уговор по 
основу 

Оквирног 
споразума 

70-1-2-65-5-
1/19 

„ВТ-Компред“ 
д.о.о. Пилица 

- Вриједност: 
5.542,28 КМ; 

- Услуге ће се 
вршити у складу 

са Планом 
чишћења снијега 

на подручју 

Града Зворник; 
-Плаћање по 

испостављању 
фактуре 

  
07.04.2021.

године 
  


