
ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Мај, 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. 

„Набавка 
ватрогасног возила 
са опремом“ 

Отворени 
поступак 

„MIPEX-AUTO 
RS“  

   -Вриједност:   
183.690,00 КМ са 

ПДВ-ом; 
 - Роба ће се 
испоручити у 
року од 90 
календарских 

дана; 
-Плаћање по  
достављеној 
фактури након 
извршења услуга 

1.  1.  

31.05.2021.
године 

_____  

2.  2.  

3.  3.  

  

2. 

„Набавка горива и 
мазива за моторна 

возила Градске 
управе града 

Зворник“ 

Отворени 
поступак 

„Euro petrol OIL“ 
д.о.о Зворник 

   -Вриједност:  
42.440,58 КМ са 

ПДВ-ом; 
 -Роба ће се 
испоручивати по 
потреби у току 

2021.године; 
- Плаћање по  
достављеним 
фактурама 

  

31.05.2021.
године 

____  
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3. 

„Услуге дезинфекције, 
дезинсекције и 

дератизације на 
подручју града 

Зворник“ 

Отворени 
поступак 
Оквирни 
споразум 

„Санитација“ 
д.о.о Зворник 

- Вриједност: 
49.666,50 КМ; 
- Услуге ће се 

вршити у 
периоду од 2 

године, у складу 
са појединачним 

уговорима; 
-Плаћање по 

испостављању 
фактуре 

  
26.05.2021.

године 
------  

4. 

„Извођење додатних 
радова на доградњи 

амбуланте на 
Брањеву“ 

Преговарачки 
поступак 

„Genex“ д.о.о 
Зворник 

- Вриједност:  
17.939,84 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок за извођење 
радова: 15 дана 

од увођења 
извођача у 

посао; 
-Плаћање по  

испостављању 
окончане 
ситуације 

  
10.05.2021.

године 
------  
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U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne 

popunjava 

                             

             M.P.               ВД начелника службе 

5. 

„Извођење додатних 
радова на згради 
Дома здравља у 

Зворнику“ 

Преговарачки 
поступак 

„Кесо-градња“ 
д,о,о Тршић - 
Зворник 

- Вриједност:  
75.461,81 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок за извођење 
радова: 20 дана 

од дана 
обостраног 

потписивања 

уговора; 
-Плаћање по  
испостављању 

окончане 
ситуације 

  
12.05.2021.

године 
-------  

6. 

„Набавка уградња и 
одржавање 

хоризонталне и 
вертикалне 
саобраћајне 

сигнализације и 
саобраћајне опреме 

на путевима на 
подручју града 

Зворника“ 

Појединачни 
уговор по 

основу 
Оквирног 
споразума 

„Зворникпутеви“ 
а.д Зворник 

- Вриједност:  
36.951,38 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок за извођење 
радова: 90 дана 

од дана 
обостраног 

потписивања 

уговора; 
-Плаћање по  

испостављању 
окончане 
ситуације 

  
17.05.2021.

године 
--------  
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             Милош Томић 


