
ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Октобар, 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. 

„Изградња 
водоводног 

система, крак 
Локањ - Пилица“ 

Отворени 
поступак 

 
70-1-3-35-5-

63/21  

„Кесо-градња“ 
д.о.о Тршић - 

Зворник 

- Вриједност: 
616.179,21 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Рок за 

извршење радова 
је 120 

календарских 
дана од увођења 
извођача у посао; 

- Плаћање: по 
испостављеним 
привременим 
ситуацијама 

1.  1.  

18.10.2021.
године 

_____  

2.  2.  

3.  3.  

  

2. 

„Санација главног 
пута у мјесној 

заједници Доња 
Каменица - Лот2“ 

Отворени 
поступак 

 
70-1-3-31-5-

65/21 

„Тренд“ д.о.о 
Зворник 

- Вриједност: 
43.167,88 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок за 

завршетак 
радова: 45 

календарских 
дана; 

-Плаћање по 
испостављеним 
привременим 
ситуацијама 

  

18.10.2021.
године 

_____  
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3. 

„Асфалтирање 
дионице локалног 
пута Чалишмани - 

Радића пут, Клиса - 
Лот1“ 

Отворени 
поступак 

 
70-1-3-31-5-

65/21 

„Тренд“ д.о.о 
Зворник 

- Вриједност: 
99.796,04 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок за 

завршетак 
радова: 45 

календарских 
дана; 

-Плаћање  по 
испостављеним 
привременим 
ситуацијама 

  

18.10.2021.
године 

_____  

4. 

„Изградња 
водоводног бунара 

за насеља Лупе, 
Хамзићи и Рамићи“ 

Отворени 
поступак 

 
70-1-3-30-5-

64/21  

„РГ Ресурс“ д.о.о 
Зворник 

- Вриједност: 
32.584,50 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок за 

завршетак 
радова: 45 

календарских 
дана; 

-Плаћање по 
испостављеним 
привременим 
ситуацијама 

  

12.10.2021.
године 

______  

5. 

„Набавка 
канцеларијског 

материјала и папира“ 
– Лот2 

Отворени 
поступак 

 
70-1-1-27-5-

66/21   

„Дефтер“ д.о.о 
Сарајево 

- Вриједност: 
33.871,50 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Трајање 
Оквирног 

споразума је 2 

године; 
-Плаћање у року 

од 60 дана по 
пријему фактуре 

  

20.10.2021.
године 

______  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Октобар, 2021.године 

6. 

„Набавка блоковске 
робе, дизајнирање, 

графичка припрема и 
штампа промотивног 

материјала“ 

Појединачни 
уговор по 
Оквирном 
споразуму 

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

 

„Еурографика“ 
д.о.о Зворник 

- Вриједност:  
7.979,40 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок испоруке је 3 

дана од писаног 
налога 

наручиоца; 
-Плаћање по  

испостављању 
фактуре 

  

25.10.2021.
године 

______  

7. 

„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:   
8.131,96 КМ са 

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

дана; 
-Плаћање по 

фактури  

  

20.10.2021.
године 

______  

8. 

„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:  
216.101,38 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок за извођење 

радова: 60 
радних дана од 

увођења у посао; 
-Плаћање по  
привременим 
ситуацијама 

  

07.09.2021.
године 

______  
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9. 

„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:  
472.984,38 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок за извођење 

радова: 90 
радних дана од 

увођења у посао; 
-Плаћање по  
привременим 
ситуацијама 

  

15.07.2021.
године 

______  

10. 

„Набавка, уградња 
и одржавање 
свјетлосне 
саобраћајне 
сигнализације на 
подручју града 
Зворник“ 

Уговор по 
основу 

Оквирног 
споразума 

 
70-1-3-24-5-

42/19 

„Телефонија 
Видаковић“ д.о.о 

Добој 

- Вриједност:   
2.650,05 КМ; 

- Рок за 
извођење 

радова је 20 
дана од увођења 

извођача у 
посао; 

- Плаћање се 
врши по 

окончаној 
ситуацији. 

  

21.10.2021.
године 

_____  
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U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava 

                             

                                           M.P.                  НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ 

             Милош Томић 

11. 

„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: 
43.082,91 КМ; 

- Услуге 
извлачења 

фракције ће се 
извршити до 

30.11.2021.год.; 
-Плаћање по 

фактури 

  
13.10.2021.

године 
______  


