
ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Јун, 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. 

„Уклањање и 
санација дивљих 
депонија смећа на 
територији града 
Зворник“ 

Отворени 
поступак 

 
 

„XD“ д.о.о Горња 
Трнова  

   - Вриједност:   
17.965,35 КМ са 
ПДВ-ом; 

 - Рок за 
извођање 
радова је 15 
дана од увођења 
извођача радова 
у посао; 
-Плаћање по  
достављеној 
окончаној 
ситуацији 

1.  1.  

27.06.2022.
године 

_____  

2.  2.  

3.  3.  

  

2. 

„Санација и 
трасирање 

макадамских путева, 
израда 

обалоутврдних и 
потпорних зидова“ 

Отворени 
поступак 

 

„Пантић-промет“ 
д.о.о Петковци 

   -Вриједност:   
108.752,30 КМ са 
ПДВ-ом; 

 -Рок за извођање 
радова је 15 
дана од увођења 
извођача радова 
у посао; 

-Плаћање по  
достављеној 

окончаној 
ситуацији 

  

15.06.2022.
године 

_____  
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3. 

„Реконструкција, 
асфалтирање, 

санација и изградња 
путева, улица, путне 

инфраструктуре и 
објеката, санација 

клизишта на 
путевима и уређење 

водотокова 

Отворни 
поступак 
Оквирни 
споразум 

 

„Зворникпутеви“ 
д.о.о Зворник 

- Вриједност:  
6.155.475,30 КМ 

са ПДВ-ом; 
-Рок важења 

Оквирног 
споразума је 3 

године; 
-Плаћање по  

испостављеним 
ситуацијама 

  
17.06.2022.

године 
-------  

4. 

„Набавка горива и 
мазива за моторна 

возила Градске 
управе Града 

Зворник“ 

Отворни 
поступак 

 

„EURO PETROL 
OIL“ д.о.о 
Зворник 

- Вриједност:  
54.288,00 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Роба ће се 
испоручивати 
доласком на 

бензинску 
станицу, по 

потреби, током 
цијеле 

2022.године; 
-Плаћање по  

испостављеним 
фактурама 

  
07.06.2022.

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

                             

             M.P.               НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ 

             Милош Томић 

5. 

„Набавка намирница 
за кориснике из 

пројекта народне 
кухиње“ 

Отворени 
поступак 

„Лала и Лаћо“ 
д.о.о Бијељина 

- Вриједност:  
36.270,00 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Роба ће се 
испоручивати 
три пута током 

2022.године; 
-Плаћање по  

испостављеним 
фактурама 

  
03.06.2022.

године 
_____  

6. 

„Набавка, уградња, 
пуштање у рад и 

одржавање опреме за 
наплату и контролу 

паркинга у граду 
Зворнику“ 

Отворени 
поступак 

Појединачни 
уговор 

70-1-1-40-5-
25/22 

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

Infinity International 
Group“ 

Вриједност:  
73.204,71 КМ са 
ПДВ-ом; 
- Рок испоруке 
робе, уградње и 
пуштања у рад 
је 120 дана; 
- Плаћање ће се 

вршити по 
пријему овјерене 

фактуре. 

  

20.06.2022.
године 

____  


