
ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Јун, 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. 

„Израда пројекта 
насипа на ријеци 
Дрини, од 
жељезног моста до 
ушћа ријеке Хоче, у 
мјесту Каракај“ 

Отворени 
поступак 

 
70-1-2-17-5-

49/21  

„Гралекс“ д.о.о 
Пале  

   -Вриједност:   
31.590,00 КМ са 

ПДВ-ом; 
 - Услуге ће се 
извршити у року 
од 25 
календарских 

дана; 
-Плаћање по  
достављеној 
фактури након 
извршења услуга 

1.  1.  

16.06.2021.
године 

_____  

2.  2.  

3.  3.  

  

2. 

„Набавка блоковске 
робе, дизајнирање, 

графичка припрема и 
штампа промотивног 

матереијала“ 

Отворни 
поступак 
Оквирни 
споразум 

70-1-1-19-5-
43/21  

 

„Еурографика“ 
д.о.о Зворник 

- Вриједност:  
198.167,58 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок важења 

Оквирног 
споразума је 3 

године; 
-Плаћање по  
испостављању 

фактура 

  
04.06.2021.

године 
-------  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Јун, 2021.године 

3. 

„Набавка блоковске 
робе, дизајнирање, 

графичка припрема и 
штампа промотивног 

матереијала“ 

Појединачни 
уговор по 

основу 
Оквирног 
споразума 

70-1-1-19-5-
43/21  

„Еурографика“ 
д.о.о Зворник 

- Вриједност:  
18.585,22 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок за испоруку 
робе је три дана 

од писаног 
налога 

наручиоца; 
-Плаћање по  

испостављању 
фактура 

  
16.06.2021.

године 
--------  

4. 

„Извођење 
фасадерских и 

лимарских радова на 
сали Основне школе 

„Вук Караџић“ у 
Роћевићу“ 

Отворени 
поступак 

 
70-1-3-12-5-

45/21   

Доо „Дуо Лујић“ 
Зворник  

- Вриједност: 
21.060,00 КМ са 
ПДВ-ом; 

- Рок за извођење 
радова је 25 
дана од увођења 
извођача у 
посао; 

- Плаћање по 
основу 
достављања 
окончане 
ситуације 

  
14.06.2021.

године 
---------  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Јун, 2021.године 

5. 

„Услуге, дезинфекције 
дезинсекције и 

дератизације на 
подручју града 

Зворника“ 

Појединачни 
уговор по 

основу 
Оквирног 
споразума 

70-1-2-10-5-
40/21 

„Санитација“ 
д.о.о Зворник 

   -Вриједност:   
11.592,21 КМ са 

ПДВ-ом; 
 - Услуге ће се 
извршити у року 
од 21 
календарских 

дана; 
-Плаћање по  

достављеној 
фактури након 
извршења услуга 

  
07.06.2021.

године 
---------  

6. 

„Изградња заштитне 
ограде поред 

игралишта код 
Техничко-школског 
центра у Каракају“ 

Отворени 
поступак 

 
70-1-3-9-5-

41/21 

Доо „Дуо Лујић“ 
Зворник 

- Вриједност: 
26.325,00 КМ са 
ПДВ-ом; 

- Рок за извођење 
радова је 30 
дана од увођења 
извођача у 
посао; 

- Плаћање по 
основу 
достављања 
окончане 
ситуације 

  
01.06.2021.

године 
---------  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Јун, 2021.године 

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava 

                             

             M.P.               ВД начелника службе 

             Милош Томић 

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:  
469.679,15 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок за извођење 

радова: 90 
радних дана од 

увођења 
извођача у 

посао; 
-Плаћање по  
привременим 
ситуацијама 

  

01.06.2021.
године 

______  


