
ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке 
 

                                                              Мјесец: Новембар, 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. 

„Израда елабората о 
процјени ризика на 

радном мјесту у 
Градској управи града 

Зворник“ 

Директни 
споразум 

 „Превента“ д.о.о 
Угљевик 

- Вриједност: 

6.938,10 КМ; 
- Услуге ће се 

извршити у року 
од 30 дана. 

- Плаћање по 
фактури. 

1.  1.  

17.11.2022.
године 

_____  

2.  2.  

3.  3.  

  

2. 

„Услуге хватања и 
смјештаја паса 

луталица на подручју 
града Зворник“ 

Оквирни 
споразум 

70-1-2-33-5-
73/22  

Пансион за псе 
„Мила“ Миленко 

Симић с.п 
Табанци 

- Вриједност:          
38.000,00КМ без 

ПДВ-а; 
- Рок важења 

оквирног 
споразума је 18 

мјесеци; 
- Плаћање: по 

испостављеним 
фактурама 

  

28.11.2022.
године 

____  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке 
 

                                                              Мјесец: Новембар, 2022.године 

6. 

„Набавка, уградња и 
одржавање 
вертикалне 
саобраћајне 

сигнализације и 
саобраћајне опреме 

на путевима на 
подручју града 

Зворника – Лот2“ 

Појединачни 
уговор по 

основу 
Оквирног 
споразума 

 
70-1-2-29-5-

67/22 
 

„Signal prom“ 
д.о.о Зворник 

- Вриједност: 
21.842,08 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Рок извршења 

услуге је 30 дана 
од писаног 

налога; 
-Плаћање по 

испостављању 
фактуре 

  
17.11.2022.

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:  
19.999,40 КМ са 

ПДВ-ом; 
-Рок испоруке је 3 

дана; 
-Плаћање по  

испостављању 
фактуре 

  

29.11.2022.
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:         
361.739,20 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Рок за 

извођење 
радова: 60 

радних дана од 
увођења у 

посао; 
- Плаћање: по 

испостављеним 
фактурама 

  

06.10.2022.
године 

____  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД  ЗВОРНИК 

Служба за јавне набавке 
 

                                                              Мјесец: Новембар, 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:         
768.118,88 КМ са 

ПДВ-ом; 
- Рок за 

извођење 
радова: 60 

радних дана од 
увођења у 

посао; 
- Плаћање: по 

испостављеним 
фактурама 

  

23.10.2022.
године 

____  


