
ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Фебруар, 2022.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. 

„Одржавање јавне 
хигијене у граду 

Зворнику и 
приградским 

насељима Каракај и 
Дивич – Лот1 и 

Чишћење и одвоз 
смећа у насељу 

Козлук и утовар и 
одвоз смећа на 

путним правцима: 
Пилица, Сапна, Црни 
Врх и Кушлат – Лот2“ 

Уговор по 
основу 

Оквирног 
споразума 

70-0-1-2-38-5-
18/22  

„Водовод и 
комуналије“ а.д 

Зворник 

- Вриједност:  
Лот1 - 391.940,82 

КМ са ПДВ-ом; 
Лот2 -38.057,13 
КМ са ПДВ-ом; 

-Рок за 
извршење: 

Услуге се врше 
по програму 

одржавања јавне 
хигијене, у 

2022.години; 
-Плаћање по  
достављеним 

фактурама 

1.  1.  

04.02.2022.
године 

--------  

2.  2.  

3.  3.  

  

2. 

„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:  
11.382,34 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок испоруке је 3 

дана; 
-Плаћање по  

испостављању 
фактуре 

  

18.02.2022.
године 

______  



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

                             

                                           M.P.                  НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ 

             Милош Томић 

3. 

„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:   
10.456,29 КМ; 

- Рок за 
извођење 

радова је 20 
дана од увођења 

извођача у 
посао; 

- Плаћање се 
врши по 

окончаној 
ситуацији. 

  

24.02.2022.
године 

_____  


