
ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 

 
                                                              Мјесец: Мај, 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. 

„Инсталација 
информационог 

система за кадровску 
евиденцију и 

обрачун личних 
примања и осталог 

дохотка“ 

Директни 
споразум 

„Агенција за 
рачунарско 
програмирање 
„Prosoft“ с.п. 
Бијељина 

- Вриједност: 
5.900,00КМ; 

-  Рок за 
извршење 
наведених 

услуга је 30 дана 
од дана 

обостраног 
потписивања 

уговора; 
-Плаћање по 

испостављању 
фактуре 

1.  1
. 

 

24.05.2022.
године 

--------  

2.  2
. 

 

3.  3
. 

 

    

  

2. 

„Услуге умрежавања и 
линкова за потребе 
надзорних камера 
МУП_а Републике 

Српске“ 

Оквирни 
споразум 

 
Отворени 
поступак 

70-1-2-13-5-
35/22 

„МТЛ“ а.д Бања 
Лука 

- Вриједност: 
109.540,08 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Оквирни 

споразум важи 
три године; 

-Плаћање по 
испостављању 

мјесечне 
фактуре 

  
06.05.2022.

године 
_____  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 

 
                                                              Мјесец: Мај, 2022.године 

3. 

„Извођење радова на 
реконстрикцији 

мокрих чворова у 
фискултурној сали у 
ОШ „Вук Караџић“ 

Отворени 
поступак 

 
70-1-3-11-5-

44/22 

Д.О.О „ДУО 
ЛУЈИЋ“ Зворник 

- Вриједност: 
85.885,02 КМ са 

ПДВ-ом; 
-  Рок за 

извођење радова 
је 90 дана од 

увођења извођача 
радова у посао; 

-Плаћање по 
достављању 

окончане 
ситуације 

  
24.05.2022.

године 
_____  

4. 

„Израда студије 
стања животне 

средине за депонију 
Тилић Ада“ 

Отворени 
поступак 

 
70-1-2-8-5-

45/22  

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

- Вриједност: 
75.581,88КМ са 

ПДВ-ом; 
-  Рок за 

извршење 
наведених 

услуга је 180 
дана од дана 
обостраног 

потписивања 
уговора; 

-Плаћање по 
испостављању 

фактуре 

  
31.05.2022.

године 
_____  

5. 

„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:  
7.605,00 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок испоруке је 3 

дана; 
-Плаћање по  

испостављању 
фактуре 

  

25.05.2022.
године 

______  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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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:  
2.251,08 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок испоруке је 3 

дана; 
-Плаћање по  

испостављању 
фактуре 

 
 

  

27.05.2022.
године 

______  

7. 

„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: 

9.360,00  КМ са 
ПДВ-ом; 

-Рок испоруке је 3 
дана; 

-Плаћање по 
фактури 

  

30.05.2022.
године 

______  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 

 
                                                              Мјесец: Мај, 2022.године 

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava 

                             

                                           M.P.                  НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ 

             Милош Томић 

8. 

„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:   
9.279,27 КМ; 

- Рок за 
извођење 

радова је 20 
дана од увођења 

извођача у 
посао; 

- Плаћање се 
врши по 

окончаној 
ситуацији. 

  

12.05.2022.
године 

_____  


