
ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Септембар, 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. 

„Извођење 
грађевинских 

радова на рушењу 
објекта и равњању 
терена код поште у 

Козлуку“ 

Директан 
споразум 

„Пантић – 
промет“ д.о.о 

Петковци 

- Вриједност: 
4.680,00 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Рок за извршење 

радова је 3 дана од 
увођења извођача 

у посао; 
- Плаћање: по 
испостављеној 

окончаној 
ситуацији 

1.  1.  

27.09.2021.
године 

_____  

2.  2.  

3.  3.  

  

2. 

„Набавка 
топловодних цијеви, 
за ОШ „Петар Кочић“ 

у Козлуку“ 

Директан 
споразум 

„INEX PROMET“ 
д.о.о Добој 

- Вриједност: 
6.442,02 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок за испоруку 
робе: 30 дана од 

обостраног 
потписивања 

уговора; 
-Плаћање 

авансно 100% 

  

29.09.2021.
године 

_____  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Септембар, 2021.године 

3. 

„Набавка и 
одржавање веб 

географског 
информационог 

система“ 

Отворени 
поступак 

70-1-1-29-5-
60/21 

Оквирни 
споразум 

„IQ CENTAR“ 
Немања Јовић с.п 

Бијељина 

- Вриједност: 
40.365,00 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Трајање 
Оквирног 

споразума је 3 

године; 
-Плаћање у року 

од 60 дана по 
потписивању 
појединачних 

уговора 

  

06.09.2021.
године 

_____  

4. 

„Набавка нових 
тонера, мастила и 

рибона“ – Лот1 

Отворени 
поступак 

70-1-1-27-5-
62/21 

Оквирни 
споразум 

ЗТР „ОСКАР“ 
Зворник 

- Вриједност: 
12.220,00 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Трајање 
Оквирног 

споразума је 2 

године; 
-Плаћање у року 

од 60 дана по 
пријему овјерене 

фактуре 

  

16.09.2021 _____  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Септембар, 2021.године 

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava 

                             

                                           M.P.                  НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ 

             Милош Томић 

5. 

„Набавка и уградња 
парковског 

мобилијара“ 

Отворени 
поступак 

70-1-1-23-5-
61/21 

Оквирни 
споразум 

„ISTRACOM“ д.о.о 
Сански Мост  

- Вриједност: 
12.220,00 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Трајање 
Оквирног 

споразума је 2 

године; 
-Плаћање у року 

од 60 дана по 
пријему овјерене 

фактуре 

  

10.09.2021.
године 

_____  


