
ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

                                                              Мјесец: Јул, 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. 

„Изнајмљивање 
бине,расвјете и 

озвучења за 
манифестацију 

Зворничко љето 2022“ 

Отворени 
поступак 

Радња за 
изнајмљивање 
аудио и видео 

опреме „Јан аудио 
Кисач“ 

Вриједност: 

35.200,00 КМ; 
Рок извршења 
услуга: 02.08 – 
09.08.2022.год. 
- Плаћање: по 
фактури након 
постављања 

уговорене опреме 

1.  1.  

20.07.2022.
године 

_____  

2.  2.  

3.  3.  

  

2. 

„Услуге ангажовања 
извођача Митра 

Мирића за 
манифестацију 
Зворничко љето 

2022“ 

Отворени 
поступак 

Радња за 
изнајмљивање 
аудио и видео 

опреме „Јан Аудио“ 
Кисач 

- Вриједност: 
7.823,00 КМ; 

-Рок извршења 
услуге је 

05.08.2022.год. 
- Плаћање: до 

дана одржавања 
концерта  

  

20.07.2022.
године 

____  
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3. 

„Услуге ангажовања 
извођача за 

манифестацију 
Зворничко љето 

2022“ 
 
 

Отворени 
поступак 

 

Радња за 
изнајмљивање 
аудио и видео 
опреме „Јан 
Аудио“ Кисач 

Вриједност: 
Лот1=44.984,00КМ 
Лот2=12.712,00КМ 
Лот3=10.757,00КМ 
Лот4=23.469,00КМ 
-Рок извршења 
услуга: 
Лот1=02.08.2022. 
Лот2=04.08.2022. 
Лот3=07.08.2022. 
Лот4=08.08.2022. 

- Плаћање: до 
дана одржавања 

концерта по 
сваком ЛОТ-у 

  

20.07.2022.
године 

____  

4. 

„Набавка 
ватрогасног возила 
са надградњом и 

опремом“ 

Отворени 
поступак 

„OM COMMERCE“ 
д.о.о Бања Лука 

- Вриједност: 
215.280,00 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Рок за испоруку 

робе- 90 
календарских  

дана; 
- Плаћање: по 
испостављеној 

фактури 

  

04.07.2022.
године 

____  
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5. 

„Извођење радова на 
доградњи 

котларницеу ОШ 
„Петар Кочић“ у 

Скочићу 

Отворени 
поступак 

ДОО „ДУО Лујић“ 
Зворник 

- Вриједност:         
11.821,54 КМ са  

ПДВ-ом; 
- Рок за 

извођење 
радова: 15 дана 

од увођења у 
посао; 

- Плаћање: по 
испостављању 

фактуре 

  

08.07.2022.
године 

____  

6.  

„Набавка 
комбинезона за 
потребе Службе 

цивилне заштите-
Лот1“ 

Отворени 
поступак 

„6.Новембар“ 
д.о.о Зворник 

- Вриједност: 
14.040,00 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Рок за испоруку 

робе- 30  дана; 
- Плаћање: по 
испостављеној 

фактури 

  

06.07.2022.
године 

____  

7. 

„Набавка опреме за 
потребе Службе 

цивилне заштите – 
Лот2“ 

Отворени 
поступак 

„Mipex – auto RS“ 
д.о.о Бања Лука 

- Вриједност: 
21.048,30 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Рок за испоруку 

робе- 30  дана; 
- Плаћање: по 
испостављеној 

фактури 

  

18.07.2022.
године 

____  
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8. 

„Реконструкција, 
асфалтирање, 

санација и изградња 
путева, улица, путне 

инфраструктуре и 
објеката, санација 

клизишта на 
путевима и уређење 

водотокова“ 

Појединачни 
уговор по 
оквирном 
споразуму 

„Зворникпутеви“ 
д.о.о Каракај 

- Вриједност:         
1.089.931,40 КМ 

са ПДВ-ом; 
- Рок за 

извођење 
радова: 60 дана 

од увођења у 
посао; 

- Плаћање: по 
испостављеним 

фактурама 

  

08.07.2022.
године 

____  

9.  

„Набавка и уградња 
парковског 

мобилијара“ 

Појединачни 
уговор по 
оквирном 
споразуму 

„Istracom“ д.о.о 
Сански Мост 

- Вриједност: 
11.298,60 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Рок за испоруку 

робе- 15  дана; 
- Плаћање по 

испостављеној 
фактури 

  

08.07.2022.
године 

____  
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U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava 

                             

                                           M.P.                  НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ 

             Милош Томић 

10. 

„Услуге дезинфекције, 
дезинсекције и 

дератизације на 
подручју града 

Зворник“ 

Појединачни 
уговор по 

основу 
Оквирног 
споразума 

„Санитација“ 
д.о.о Зворник 

- Вриједност: 
5.108,31 КМ; 

- Услуге ће се 
вршити у 

периоду од 
18.07-

30.07.2022.год.; 
-Плаћање по 

испостављању 
фактуре 

  
14.07.2022.

године 
------  


