
ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Април, 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. 

„Набавка 
информативних 

услуга путем 
телевизије“ 

Анекс II дио Б 
„РТВ  Подриње“ 
д.о.о. Лозница 

- Вриједност: 
6.000,00 еура; 
-  Услуге ће се 

вршити у 
периоду од 12 

мјесеци од дана 
обостраног 

потписивања 
уговора; 

-Плаћање по 
испостављању 

мјесечне фактуре 

1.  1
. 

 

27.04.2022.
године 

--------  

2.  2
. 

 

3.  3
. 

 

    

  

2. 

„Набавка 
информативних услуга 

путем радија“ 
Анекс II дио Б 

Радио станица 
„Освит“ Зворник 

- Вриједност: 
10.389,60 КМ; 
-  Услуге ће се 

вршити у 
периоду од 12 

мјесеци од дана 
обостраног 

потписивања 
уговора; 

-Плаћање по 
испостављању 

мјесечне 
фактуре 

  
27.04.2022.

године 
------  
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3. 

„Набавка 
информативних 

услуга путем 
телевизије“ 

Анекс II дио Б 
„А МЕДИА“ д.о.о. 
Бања Лука 

- Вриједност: 
35.100,00 КМ са 

ПДВ-ом; 
-  Услуге ће се 

вршити у 
периоду од 12 

мјесеци од дана 
обостраног 

потписивања 
уговора; 

-Плаћање по 
испостављању 

мјесечне фактуре 

  
28.04.2022.

године 
  

4. 

„Набавка 
информативних услуга 

путем телевизије“ 
Анекс II дио Б 

РТВ  „БН“ д.о.о. 
Бијељина 

- Вриједност: 
42.120,00 КМ; 
- Услуге ће се 

вршити у 
периоду од 12 

мјесеци од дана 
обостраног 

потписивања 

уговора; 
-Плаћање по 

испостављању 
мјесечне 
фактуре 

  
28.04.2022.

године 
------  
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5. 

„Набавка опреме за 
потребе Службе 
Професионалне 

ватрогасне јединице“ 

Отворени 
поступак 

 
70-1-1-12-5-

29/22  

„OM COMMERCE“ 
д.о.о Бања Лука 
 
 

-Вриједност:  
70.375,50 КМ са 
ПДВ-ом; 
- Рок испоруке 
робе 120 дана; 
- Плаћање ће се 
вршити у року 30 

дана по 
испостављеној 

фактури 

  
20.04.2022.

године 
------  

6. 

„Услуге хватања и 
смјештаја паса 

луталица на подручју 
града Зворник“ 

Отворени 
поступак 
Оквирни 
споразум 

 
70-1-2-10-5-

31/22  

Пансион за псе 
„Мила“ Миленко 
Симић с.п 
Табанци 

Вриједност:  
11.500,00 КМ 
без ПДВ-а; 
- Рок важења 
Оквирног 
споразума: 1 
година од дана 
обостраног 
потписивања 
уговора. 
- Плаћање ће се 
вршити у року 
од 45 дана од 
пријема 
овјерене 
фактуре за 
појединачни 
уговор. 

  
28.04.2022.

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

                             

                                           M.P.                  НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ 

             Милош Томић 

7. 

„Услуге мјерења и 
лабораторијског 

испитивања локалних и 
некатегорисаних путева 

и улица на подручју 
града Зворник“ 

Отворени 
поступак 
Оквирни 
споразум 

 
70-1-2-9-5-

28/22 

Институт за 
грађевинарство 
„ИГ“ д.о.о Бања 
Лука 

Вриједност:  
41.769,00 КМ са 
ПДВ-ом; 
- Рок важења 
Оквирног 
споразума: 3 
године; 
- Плаћање ће се 
вршити у року 
од 30 дана од 
пријема 
овјерене 
фактуре 

  
11.04.2022.

године 
------  

8. 

„Набавка, уградња, 
пуштање у рад и 

одржавање опреме за 
наплату и контролу 

паркинга у граду 
Зворнику“ 

Отворени 
поступак 
Оквирни 
споразум 

 
70-1-1-40-5-

25/22 

„Prointer ITSS d.o.o 
Banja Luka – član 

Infinity International 
Group“ 

Вриједност:  
193.915,72 КМ 
са ПДВ-ом; 
- Рок важења 
Оквирног 
споразума: 4 
године; 
- Плаћање ће се 
вршити у року од 

30 дана од 
пријема овјерене 

фактуре. 

  

04.04.2022.
године 

____  


