
ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке 
 

                                                              Мјесец: Септембар, 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 услуга 
директног ТВ преноса 

емисије „Недељно 
поподне“ у граду 

Зворнику“ 

Анекс II дио Б 
РТВ „БН“ д.о.о 

Бијељина 

- Вриједност: 

17.550,00 КМ; 
- Услуге ће се 
вршити дана 

25.09.2022.год. 
- Плаћање: у року 

од 30 дана. 

1.  1.  

08.09.2022.
године 

_____  

2.  2.  

3.  3.  

  

2. 

„Набавка, уградња 
и одржавање 
хоризонталне 
саобраћајне 

сигнализације на 
путевима на 

подручју града 
Зворника – Лот1“ 

Отворени 
поступак 

 
Оквирни 
споразум 

„Зворникпутеви“ 
д.о.о Зворник 

- Вриједност: 
44.752,50КМ; 

- Трајање 
оквирног 

споразума: 3 
године. 

- Плаћање по 
испостављању 

окончане 
ситуације.  

  

29.09.2022.
године 

_____  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке 
 

                                                              Мјесец: Септембар, 2022.године 

3. 

„Набавка, уградња и 
одржавање 
вертикалне 
саобраћајне 

сигнализације и 
саобраћајне опреме 

на путевима на 
подручју града 

Зворника – Лот2“ 

Отворени 
поступак 

 
Оквирни 
споразум 

„Signal prom“ 
д.о.о Зворник 

- Вриједност: 
75.336,30КМ; 

- Трајање 
оквирног 

споразума: 3 
године. 

- Плаћање по 
испостављању 

окончане 
ситуације. 

  
23.09.2022.

године 
------  

4. 

„Израда фасаде на 
објекту мјесне 

заједнице Глумина“ 

Отворени 
поступак 

 

„Progres“ д.о.о 
Братунац 

- Вриједност: 
37.440,00КМ; 

- Рок за 
извршење 

радова 30 дана; 
- Плаћање на 

основу 
достављене 

фактуре 

  
19.09.2022.

године 
____  

5. 

„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:         
772.803,20 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Рок за 

извођење 
радова: 60 дана 

од увођења у 
посао; 

- Плаћање: по 
испостављеним 

фактурама 

  

28.09.2022.
године 

____  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке 
 

                                                              Мјесец: Септембар, 2022.године 

6. 

„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:         
20.077,20 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Рок за 

извођење 
радова: 10 дана 

од увођења у 
посао; 

- Плаћање: по 
фактурама 

  

28.09.2022.
године 

____  

7. 

„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:         
1.455.530,54 КМ; 

- Рок за 
извођење 
радова: 20 

радних дана од 
увођења у 

посао; 
- Плаћање: по 

фактурама 

  

07.09.2022.
године 

____  

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:         
708.092,16 КМ; 

- Рок за 
извођење 

радова: 50 дана 
од увођења у 

посао; 
- Плаћање: по 

испостављеним 
фактурама 

  

08.09.2022.
године 

____  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке 
 

                                                              Мјесец: Септембар, 2022.године 

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava 

                             

                                           M.P.                  НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ 

             Милош Томић 

9. 

„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:         
213.611,29 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Рок за 

извођење 
радова: 35 дана 

од увођења у 
посао; 

- Плаћање: по 
испостављеним 

фактурама 

  

 
08.09.2022.
године 

____  


