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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) 

 Изградња 

дијела косог 
крова у ЦБР 

(лот 1) 
452612006 

Кровопокри

вачки 
радови 

Конкурентски 

захтјев за 
доставу 

понуда; 
Обавјештење о 

набавци број: 

800-7-3-123-3-
7/15 

„КАРАУЛА“ 

д.о.о. 
Власеница, 

4400276290005 

8.587,00 КМ без ПДВ-

а; 
Рок извођења 30 дана 

од дана увођења у 
посао; 

Плаћање 10 дана од 

дана испостављања 
ситуације; 

Гарантни рок 12 

мјесеци за радове, за 
опрему и материјал 

према гаранцији 

произвођача. 

  28.12.2015. 17.2.2016. 

године, укупна 
утрошена 

вриједност 
8.587,00 КМ без 

ПДВ-а 

 

 Санација 
гријања у 

ЦБР  

(лот 2) 
453311007 

Радови 

инсталирања 

централног 

гријања 

Конкурентски 
захтјев за 

доставу 

понуда; 
Обавјештење о 

набавци број: 

800-7-3-123-3-

7/15 

MG EXPORT-
IMPORT д.о.о. 

Зворник, 

4400238100014 
 

19.276,63 КМ без ПДВ-
а; 

Рок извођења 30 дана 

од дана увођења у 
посао; 

Плаћање 10 дана од 

дана испостављања 

ситуације; 

Гарантни рок 12 

мјесеци за радове, за 
опрему и материјал 

према гаранцији 

произвођача. 

  28.12.2015. 17.2.2016. 
године, укупна 

утрошена 

вриједност 
19.276,63 КМ 

без ПДВ-а 

 

 Испорука 

антивирусни

х лиценци 
72000000-5 

Услуге 

информациј

ске технол. 

Директни 

споразум 

ИТИНЕРИС 

д.о.о. Тузла 

4209718600007 

980,00 KM без ПДВ-а; 

Рок испоруке је 3 дана 

од дана уплате аванса 
(100%); 

Гаранција 12 мјесеци 

од дана испоруке. 

 

  21.1.2016. 28.3.2016.  
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 Услуге 
аудио-видео 

снимања 

сједница 
СО-е 

50300000-8 

Директни 
споразум 

ЗР Атеље 
„СТЕФИЛ“ 

Власеница 

4500873440004 

150 КМ по снимљеној 
сједници СО-е; Рок 

испоруке 3 дана од 

дана снимања; 
Плаћање у року од 30 

дана од дана 

испостављања фактуре. 

  25.1.2016.   

 Зимско 
одржавање 

проходности 
локалних и 

некатегорис

аних путева 
90620000-9 

Услуге 

чишћења 
снијега 

Конкурентски 
захтјев за 

доставу 
понуда; 

Обавјештење о 

набавци број: 
800-7-2-12-3-

1/16 

ТЕХНОМЕТА
Л д.о.о. 

Власеница, 
4400271650003 

13.350,00 КМ без ПДВ-
а; 

Рок за пружање услуге 
чишћења снијега је 

2016. година; 

Фактурисање до 10 – 
тог у мјесецу за услуге 

пружене у претходном 

мјесецу; 
Плаћање 30 дана од 

дана испостављања 

фактуре. 

 

  22.2.2016. 31.12.2016. 
Укупна 

утрошена 
вриједност 

9.255,00 КМ без 

ПДВ-а 

 

 Одржавање 

уличне 

расвјете  
50232100-1 

Услуге 

одржавања 
уличне 

расвјете 

Конкурентски 

захтјев за 

доставу 
понуда; 

Обавјештење о 

набавци број: 
800-7-2-52-3-

3/16 

КОРОНА д.о.о. 

Власеница, 

4400270920007 

7.691,00 КМ без ПДВ-

а; Рок за пружање 

услуге је 2016. Година; 
Фактурисање до 10 – 

тог у мјесецу за услуге 

пружене у претходном 
мјесецу; 

Плаћање 30 дана од 

дана испостављања 
фактуре. 

  29.2.2016. 31.12.2016. 

Укупна 

утрошена 
вриједност 

12.118,00 без 

ПДВ-а 

 

 Банкарске 

услуге за 
2016. годину 

66110000-4 

Банкарске 
услуге 

Директни 

споразум 

НОВА БАНКА 

а.д. Бањалука, 
4400374890002 

3.484,00 КМ без ПДВ-

а;  

  3.3.2016. 3.3.2017. укупно 

утрошено у току 
реализавије 

уговора 802,88 

КМ 

 

 Изградња 

НН 
електромре

же за 

прикључак 
повратника 

у МЗ 

Цикотска 
Ријека  

Конкурентски 

захтјев за 
доставу 

понуда; 

Обавјештење о 
набавци број: 

800-7-3-38-3-

2/16 

КОРОНА д.о.о. 

Власеница, 
4400270920007 

11.410,00 без ПДВ-а; 

Рок извођења радова је 
30 дана од дана 

увођења у посао; 

Плаћање у року од 30 
дана од испостављања 

окончане ситуације; 

Гарантни рок за 
изведене радова 12 

Измјена уговорене 

вриједности радова – 
повећање за 3.420,00 КМ 

без ПДВ-а усљед 

санације штете која је 
настала у току извођења 

радова 

 11.4.2016. 23.5.2016. 

године, укупна 
утрошена 

вриједност 

14.830,00 КМ 
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45315600-4 
Радови на 

нисконапонс

ким 
инсталација

ма 

мјесеци од 
примопредаје радова а 

за уграђени материјал 

и опрему према 
гаранцији произвођача. 

 Водоводни 

материјал за 
МЗ Симићи 

39370000-6 
Водоводне 

инсталације 

Директни 

споразум 

ХИДРОЛЕТ 

д.о.о. Рогатица, 
4402954700009 

3.739,00 КМ без ПДВ-

а; Рок за испоруку робе 
је 7 дана; 

Плаћање у року од 15 
дана од дана испоруке; 

Гарантни рок је 12 

мјесеци од дана 
примопредаје робе. 

  2.2.2016. 5.2.2016.  

 Изградња 

хлорне 

станице за 
водовод 

„Грабовица“ 

45240000-1 
Грађевински 

радови на 

хидрограђев
инским 

радовима 

Конкурентски 

захтјев за 

доставу 
понуда; 

Обавјештење о 

набавци број: 
800-7-3-72-3-

4/16 

КАРАУЛА 

д.о.о. 

Власеница, 
4400276290005 

50.933,76 КМ без ПДВ-

а; Рок за извођење 

радова 60 дана од дана 
увођења у посао; 

Плаћање аванса у 

износу 17.900,00 бруто, 
а остатак 10 дана након 

испостављања 

привремених 
ситуација; 

Гарантни рок 24 

мјесеца за радове, за 
опрему и материјал 

према гаранцији 

произвођача. 

Измјена уговорене 

вриједности  радова – 

повећање за 10.098,00 
КМ без ПДВ-а усљед 

отклањања недостатака 

техничке документације 
и продужење рока 

извођења радова за 90 

дана 

 4.4.2016.  Појава непредвиђених 

радова и продужење рока 

извођења радова је 
резултат измјена односно 

отклањања недостатака у 

техничкој документацији 
(главном пројекту). 

 Водоводни 

материјал за 

МЗ 
Тишчино 

Врело 

39370000-6 
Водоводне 

инсталације 

Директни 

споразум 

ХИДРОЛЕТ 

д.о.о. Рогатица, 

4402954700009 

758,60 КМ без ПДВ-а; 

Рок за испоруку робе 

која је предмет уговора 
је 7 дана од дана 

закључења уговора; 

Плаћање 15 дана од 
дана испоруке робе; 

Гарантни рок 12 

мјесеци од дана 
испоруке робе. 

  14.4.2016. 19.4.2016.  

 Израда 

студије 
водоснабдиј

евања МЗ 

Мишари 
71335000-5 

Директни 

споразум 

КРИПТОС 

д.о.о. Милићи, 
4401727930000 

4.200,00 КМ без ПДВ-

а; Рок за извршење 
услуге је 45 дана од 

дана закључења 

уговора; 
Плаћање у року од 30 

  21.4.2016. 4.7.2016.  
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Техничке 
студије 

дана од дана израде 
Записника о 

примопредаји. 

 Израда 

ШПО за 
приватне 

шуме на 

подручју 
општине 

Власеница 

77200000-2 
Шумарске 

услуге 

Позив за 

доставу понуда 
(Услуге из 

Анекса II дио 

Б) 

ШУМА ПЛАН 

д.о.о. 
Бањалука, 

4401778170000 

37.105,50 КМ без ПДВ-

а; 
Рок израде 9 мјесеци 

од дана потписивања 

уговора; 
Плаћање према 

сљедећој динамици: 

30% до краја 2016. 
године, 30% након 

добијања сагласности 

Министарства, остатак 
до краја 2017. године. 

  1.7.2016. 18.4.2017.  

 Надзор над 

израдом 

ШПО за 

приватне 

шуме на 

подручју 
општине 

Власеница 

77200000-2 
Шумарске 

услуге 

Директни 

споразум 

ЈПШ „ШУМЕ 

РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ“ а.д. 

Соколац 

Истраживачко 

развојни и 
пројектни 

центар 

Бањалука 
4400632340004 

1.855,00 КМ без ПДВ-

а; Уговор траје до 

завршетка израде 

ШПО; 

Плаћање у року од 7 

дана од дана 
достављања извјештаја 

о проведеном надзору 

и испостављању 
фактуре 

  6.7.2016. 30.9.2016.  

 Изградња 
дијела 

каналзацион

е мреже за 

насеље 

Сушица 

45232420-2 
Грађевински 

радови на 

објектима 
канализациј

е 

Директни 
споразум 

АД „Водовод и 
канализација“ 

Власеница, 

4401445100004 

1.580,68 КМ без ПДВ-
а; Рок за извођење 

радова је 20 дана од 

дана увођења у посао; 

Плаћање 30 дана након 

испостављања 

окончане ситуације. 

  16.5.2016. 11.7.2016.  

 Реконструкц
ија 

канализацио

не 

инсталације 

у Социјалној 

згради  

Директни 
споразум 

АД „Водовод и 
канализација“ 

Власеница, 

4401445100004 

922,43 КМ без ПДВ-а;  
Рок за извођење радова 

је 20 дана од дана 

увођења у посао; 

Плаћање 30 дана након 

испостављања 

окончане ситуације. 

  16.5.2016. 3.8.2016.  
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45232420-2 
Грађевински 

радови на 

објектима 
канализациј

е 

 Садни 

материјал за 
27 

пластеника 
03450000-9 

расадничарс

ки 
производи 

 

Директни 

споразум 

ОПППУЗ 

„БИОС“ 
Високо,  

4218401220003 

5.978,61 КМ без ПДВ-

а, Рок испоруке 7 дана 
од дана закључења 

уговора; 
Плаћање у року од 15 

дана од дана испоруке. 

  20.5.2016. 28.5.2016.  

 Санација 

равног крова 
у ЦБР 

452612006 

Кровопокри
вачки 

радови 

Директни 

споразум 

ЗР „6. МАЈ“ 

Власеница, 
4508748850005 

 

5.975,00 КМ без ПДВ-а 

(понуђач није у 
систему ПДВ-а); Рок 

извођења радова је 10 

дана од дана увођења у 
посао; 

Плаћање 30 дана од 

дана испостављања 
окончане ситуације. 

  12.5.2016. 7.7.2016.  

 Саобраћајна 

сигнализаци
ја 

45233294-6  

Постављање 
путне 

саобраћајне 

сигнализаци
је 

Директни 

споразум 

„СИГНАЛ  

ПРОМ“ д.о.о.  
Зворник, 

4403982360007 

4.830,00 КМ без ПДВ-а 

(понуђач није у 
систему ПДВ-а); Рок за 

реализацију је 5 дана 

од дана закључења 
уговора; 

Плаћање 15 дана од 

дана испоруке и 
примопредаје; 

Гарантни рок 12 

мјесеци од дана 
примопредаје; 

  12.7.2016. 14.7.2016.  

 Радови на 

санацији 
ударних 

рупа  

45233220-7 
радови на 

површинско

м слоју 
путева 

Директан 

споразум 

ЗВОРНИКПУТ

ЕВИ а.д. 
Зворник, 

4400238870006 

5.400,00 КМ без ПДВ-

а; Рок за извођење 
радова је 10 дана од 

дана увођења у посао; 

Плаћање 30 дана од 
дана испостављања 

фактуре. 

  4.8.2016. 20.9.2016.  
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 Изградња 
парковске 

јавне 

расвјете 
34928530-2 

Уличне 

свјетиљке 

Директни 
споразум 

КОРОНА д.о.о. 
Власеница, 

4400270920007 

5.630,00 КМ без ПДВ-
а; Рок за извођење 

радова је 15 дана од 

дана увођења у посао; 
Плаћање у року од 30 

дана од дана 

испостављања фактуре. 

 

  9.8.2016. 12.8.2016.  

 Гориво за 

службена 
возила 

општине 

Власеница 
09100000-0 

Горива 

Конкурентски 

захтјев за 
доставу 

понуда; 

Обавјештење о 
набавци број: 

800-7-1-206-3-

5/16 

НЕСТРО 

ПЕТРОЛ а.д. 
Бањалука, 

4400959260004 

22.638,24 КМ без ПДВ-

а; Рок за сукцесивну 
испоруку робе је до 

краја 2017. године; 

Испостављање фактура 
до 10. у  мјесецу за 

испоруке у 

претходном, плаћање 
30 дана од дана 

испостављања фактуре. 

 

  15.8.2016.   

 Одржавање 
локалних и 

некатегорис

аних путева 
на подручју 

општине 

Власеница 
45233141-9 

Радови на 

одржавању 
путева 

Конкурентски 
захтјев за 

доставу 

понуда, 
Обавјештење о 

набавци број: 

800-7-3-230-3-
7/16 

ТЕХНОМЕТА
Л д.о.о. 

Власеница, 

4400271650003 

64.400,00 КМ без ПДВ-
а; 

Рок за извођење радова 

је 60 дана од дана 
увођења у посао; 

Плаћање у року од 30 

дана од дана 
испостављања 

привремене ситуације; 

 

Измјена уговорене 
вриједности  радова – 

повећање за 23.720,00 

КМ без ПДВ-а усљед 
појаве непредвиђених 

радова и вишка радова. 

Радови изведени у 
оквиру уговореног рока 

за извођење радова. 

 23.8.2016. 26.10.2016. 
Укупна 

вриједност 

изведених 
радова 88.120,00 

КМ без ПДВ-а 

 

 Хоризонтал

на 
сигнализаци

ја 

45233294-6  
Постављање 

путне 

саобраћајне 
сигнализаци

је 

Директни 

споразум 

„СИГНАЛ  

ПРОМ“ д.о.о.  
Зворник, 

4403982360007 

5.987,20 КМ без ПДВ-а 

(понуђач није у 
систему ПДВ-а); 

Рок за израду је 7 дана 

од дана закључења 
уговора; 

Плаћање 15 дана од 

дана завршетка радова 
и испостављања 

фактуре. 

  31.8.2016. 7.9.2016.  

 Рачунарска 
опрема 

30000000-9 

Канцеларијс
ке и 

Директни 
споразум 

COPITRADE 
д.о.о. 

Бијељина, 

400430120002 

1.409,73 КМ без ПДВ-
а; 

Рок испоруке 7 дана од 

дана закључења 
уговора; 

  2.9.2016. 2.9.2016.  
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компјутерск
е машине 

 

Плаћање у 4 једнаке 
рате; 

Гарантни рок је 12 

мјесеци од дана 
примопредаје робе. 

 Гумирани 

лежећи 

полицајци 
45233294-6  

Постављање 
путне 

саобраћајне 

сигнализаци
је 

Директни 

споразум 

„СИГНАЛ  

ПРОМ“ д.о.о.  

Зворник, 
4403982360007 

3.960,00 КМ без ПДВ-а 

(понуђач није у 

систему ПДВ-а); Рок за 
испоруку и уградњу је 

5 дана од дана 
потписивања уговора; 

Плаћање у року од 15 

дана од дана 
закључења уговора; 

Гарантни рок је 12 

мјесеци од дана 
примопредаје. 

  5.9.2016. 7.9.2016.  

 Водоводни 

материјал за 

водовод 
Спасовница 

– Доњи 

Залуковик 
39370000-6 

Водоводне 

инсталације 

Директни 

споразум 

ХИДРОЛЕТ 

д.о.о. Рогатица, 

4402954700009 

5.998,50 КМ без ПДВ-

а; 

Рок за испоруку је 7 
дана од дана 

закључења уговора; 

Плаћање у року од 15 
дана од дана 

испостављања фактуре; 

Гарантни рок 12 
мјесеци од дана 

примопредаје робе; 

  8.9.2016. 27.9.2016.  

 Кућни 
прикључци 

за водовод 

МЗ Симићи 
и МЗ Цикоте 

39370000-6 

Водоводне 
инсталације 

Директни 
споразум 

ХИДРОЛЕТ 
д.о.о. Рогатица, 

4402954700009 

2.171,30 КМ без ПДВ-
а; 

Рок за испоруку је 7 

дана од дана 
закључења уговора; 

Плаћање 15 дана од 

дана испоруке; 
Гарантни рок 12 

мјесеци од дана 

примопредаје робе. 

  9.9.2016.  27.9.2016.  

 Асфалтирањ

е бетонске 

површине 
испред 

платоа СШЦ 

45233226-9 
Грађевински 

Конкурентски 

захтјев за 

доставу 
понуда, 

Обавјештење о 

набавци број: 
800-7-3-244-3-

ЗВОРНИКПУТ

ЕВИ а.д. 

Зворник, 
4400238870006 

19.987,12 КМ без ПДВ-

а; 

Рок за извођење радова 
је 20 дана од дана 

увођења у посао; 

Плаћање у року од 30 
дана од дана 

  13.9.2016. 13.10.2016.  
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радови на 
прилазном 

путу 

10/16 испостављања фактуре; 
 

 Изградња и 

реконструкц
ија 

канализацио

не мреже у 
насељима 

Топлик I и II 

45232420-2 
Грађевински 

радови на 

објектима 
канализациј

е 

Конкурентски 

захтјев за 
доставу 

понуда, 

Обавјештење о 
набавци број:  

800-7-3-240-3-

8/16 

ТЕХНОМЕТА

Л д.о.о. 
Власеница, 

4400271650003 

44.902,06 КМ без ПДВ-

а; 
Рок за извођење радова 

је 60 дана од дана 

увођења у посао; 
Плаћање у року од 30 

дана од дана 

испостављања 
ситуације; 

Гарантни рок 24 

мјесеца за радове, за 
опрему и материјал 

према гаранцији 

произвођача. 

  14.9.2016.   

 Пелет за 

загријавање 

зграде 

Општине 
Власеница 

09111400-4 

Горива на 
бази дрвета 

Конкурентски 

захтјев за 

доставу 

понуда, 
Обавјештење о 

набавци број:  

800-7-1-252-3-
11/16 

ПРИМАПРОМ 

д.о.о. 

Бањалука, 

4400938000002 

7.155,00 КМ без ПДВ-

а; 

Рок испоруке робе је 

октобар 2016 - април 
2017. године; 

Плаћање у року од 30 

дана од дана 
сукцесивне испоруке 

робе. 
 

  19.10.2016.   

 Ископ 

канала за 

полагање 

водоводних 

цијеви у МЗ 

Доњи 
Залуковик 

45112000-5 

Радови 
ископа и 

земљани 

радови 

Директни 

споразум 

ХИДРОЛЕТ 

д.о.о. Рогатица, 

4402954700009 

5.000,00 КМ без ПДВ-

а; Рок за извођење 

радова је 7 дана од 

дана потписивања 

уговора; 

Плаћање 30 дана од 
дана испостављања 

фактуре; 

  7.10.2016. 14.10.2016.  

 Санација 

крова и 

вањско 

уређење 

зграде Старе 

гимназије  

Конкурентски 

захтјев за 

доставу 

понуда, 

Обавјештење о 

набавци број:  

КИПАРИС 

д.о.о. Зворник, 

4400238010007 

26.783,00 КМ без ПДВ-

а; 

Рок за извођење радова 

је 30 дана од дана 

увођења у посао; 

Плаћање 15 дана од 

  24.10.2016.  Споразум о раскиду 

уговора потписан дана 

17.11.2016. године, због 

непостајања потребе за 

реализацију истог. 

Објекат који је предмет 
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45260000-7 
Радови на 

крову и 

други 
посебно 

грађевински 

радови 

 

800-7-3-243-3-
9/16 

 

дана испостављања 
ситуације; 

Гарантни рок за 

изведене радове је 24 
мјесеца а за уграђени 

материјал и опрему 

према гаранцији 

произвођача.  

извођења радова на 
санацији је планиран за 

рушење у складу са 

важећом просторном 
документацијом. 

 Садни 

материјал 
(саднице 

воћки) 

03451100-7 
Саднице 

 

Конкурентски 

захтјев за 
доставу 

понуда, 

Обавјештење о 
набавци број:  

800-7-1-265-3-

12/16 

ВОЋНИ 

РАДАСНИК 
д.о.о. 

Сребреник, 

4209161250008 

7.588,20 КМ без ПДВ-

а; Рок испоруке 7 дана 
од дана закључења 

уговора; 

Плаћање у року од 30 
дана од дана испоруке; 

  9.11.2016.  У складу са Споразумом 

и новонасталим 
околностима (садни 

материјал ће бити 

реализован из других 
извора) уговор је 

раскинут. 

 

 

Ревизија 
финансијски

х извјештаја 

Општине 
Власеница 

за 2016. 

годину 
79212100-4 

Услуге 

финансијске 
ревизије 

Директни 
споразум 

GRANT 
THORNTON 

д.о.о. Бањалука 

4403514340007 

6.000,00 без ПДВ-а; 
Рок пружања услуге до 

31.12.2016. године; 

Плаћање у року од 7 
дана од дана доставе 

извјештаја 

  30.11.2016.   

 Израда 

главног 
пројекта за 

изградњу 

водоводне 
мреже МЗ 

Мишари, 

општина 
Власеница 

71322200-3 

Услуге 
пројектовањ

а цјевовода 

Конкурентски 

захтјев за 
доставу 

понуда,  

Обавјештење о 
набавци број: 

800-7-2-287-3-

14/16 

„CONUS-

INŽENJERING
“ д.о.о. 

Прњавор, 

4401212260001 

3.800,00 КМ без ПДВ-

а; Рок за израду 
главног пројекта је 60 

дана од дана 

закључења уговора; 
Плаћање у року од 30 

дана од дана израде 

Записника о 
примопредаји. 

  30.11.2016. 4.2.2017. 

3.800,00 KM без 
ПДВ-а 

 

 Кориштење 
сервиса 

СРНА 

92400000-5 
Услуге 

Директни 
споразум 

Новинска 
агенција 

Републике 

Српске 
„СРНА“ 

2.564,11 КМ без ПДВ-
а; Пружање услуге 12 

мјесеци; Плаћање 8 

дана по испостављању 
фактуре; 

  1.1.2017.   
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новинске 
агенције 

 

4400419580000 

 Mедијско 

праћење  
92210000-6 

Медији 

радио 

Директни 

споразум 

MAGIC 

TRADE д.о.о.  
MAGIC Радио 

Милићи 

 

2.400,00 КМ без ПДВ-

а; Пружање услуге до 
31.12.2017. године; 

Фактурисање мјесечно; 

  16.1.2017.   

 Kaнцеларијс
ки материјал 

30000000-9 

Опрема и 
потрепштин

е 

Директни 
споразум 

ЈП „Завод за 
уџбенике и 

наставна 

средства“ а.д. 
Источно 

Сарајево 

4400540060005 

4.099,15 КМ без ПДВ-
а; За период фискалне 

2017. године; Плаћање 

30 дана по 
испостављању фактуре 

за робу испоручену у 

претходном мјесецу 

  26.1.2017.   

 Пружање 

услуге 

промоције 

на подручју 

Општине 

Власеница 
79340000-9 

Услуге 

оглавашања 
и 

маркетинга 

Директни 

споразум 

ЕУ ПОСАО 

д.о.о. Бањалука 

4403971240000 

300,00 КМ (није у 

систему ПДВ-а); 

плаћање по 

испостављању 

авансног рачуна; 

пружање услуге до 
30.6.2017. године 

  8.2.2017.   

 Услуге 
медијског 

праћења 

79340000-9 

Услуге 

оглавашања 

и 
маркетинга 

Директни 
споразум 

Удружење 
„Пријатељи 

Сребренице“ 

Сребреница 

4401830780008 

1.500,00 КМ без ПДВ-
а;  Рок пружања услуге 

12 мјесеци рачунајући 

од дана потписивања 

уговора; Плаћање у 

року од 30 дана од дана 

испостављања 
кварталног рачуна. 

  22.3.2017.   

 Израда 

стручног 

мишљења са 
урбанистичк

о-техничким 

условима и 
идејним 

рјешењем за 

зграду 
објекта 

Полицијске 

Директни 

споразум 

„ПРОЈЕКТ“ 

а.д. Бањалука 

4401555970004 

5.950,00  КМ без ПДВ-

а; Рок пружања услуге 

је 20 дана од дана 
закључења уговора; 

Плаћање у року од 60 

дана од дана 
примопредаје. 

  27.4.2017. 29.5.2017.  
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управе  
71240000-2 

Архитектонс

ке услуге, 
техничке 

услуге и 

услуге 

планирања 

 Израда 

елабората о 
квалитету и 

резервама 

питких 
подземних 

вода 

изворишта 
„Грабовица“  

71335000-5 

Техничке 

студије 

Директни 

споразум 

КРИПТОС 

д.о.о. Милићи, 
4401727930000 

6.000,00 КМ без ПДВ-

а; Рок пружања услуге 
је 60 дана од дана 

закључења уговора; 

Плаћање у року од 30 
дана од дана 

примопредаје 

елабората. 

  12.5.2017. 1.8.2017.  

 Половна 

моторна 

возила за 
потребе 

Општинске 

управе 
општине 

Власеница  

34100000-8 
Моторна 

возила 

Конкурентски 

захтјев за 

доставу понуда 
обавјештење о 

набавци бр. 

800-7-1-15-3-
1/17 

„БОЛИД“ 

д.о.о. Добој, 

4400074820002 

Лот бр. 1 29.000, 00 

КМ без ПДВ-а, Лот бр. 

2 18.000,00 КМ; Рок за 
испоруку робе је 15 

дана од дана 

закључења уговора; 
Плаћање 40% након 

примопредаје робе, 

остатак у 4 једнаке 
мјесечне рате. 

  23.5.2017. 23.5.2017.  

 Израда 
Регулационо

г плана 

дијела 
центра 

урбаног 

подручја 
општине 

Власеница 

71240000-2 
Архитектонс

ке услуге, 

техничке 
услуге и 

Директни 
споразум 

„ПРОЈЕКТ“ 
а.д. Бањалука 

4401555970004 

6.000,00 КМ без ПДВ-
а; Рок  израде 

преднацрта плана је 60 

дана од дана 
закључења уговора; 

Плаћање ће се врши ти 

након завршетка 
пружања услуга у року 

од 30 дана од пријема 

уредне документације 
за плаћање. 

  22.6.2017.   
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услуге 
планирања 

 Асфалтирањ

е 
приступних 

путева и 

паркинг 
простора 

испред 

зграда ППБ 
и РВИ у 

Власеници 

45233226-9 
Грађевински 

радови на 

прилазном 
путу 

Конкурентски 

захтјев за 
доставу понуда 

обавјештење о 

набавци бр. 
800-7-3-16-3-

2/17 

„ЗВОРНИКПУ

ТЕВИ“ а.д. 
Зворник 

4400238870006 

58.107,38 КМ без ПДВ-

а; Рок извођења радова 
30 дана од дана 

закључења уговора; 

Плаћање у року од 30 
дана од пријема уредне 

документације за 

плаћање. 

  7.7.2017. 11.9.2017.  

 Израда 

Студије 

оправданост
и изградње 

рециклажно

г дворишта 
у Власеници 

71241000-9 
Студија 

изводљивост

и, 
савјетодавна 

услуга, 

анализа 

Конкурентски 

захтјев за 

доставу понуда 
Обавјештење о 

набавци бр. 

800-7-2-17-3-
3/17 

„ЕКОНОМСК

И 

ИНСТИТУТ“ 
а.д. Бањалука 

4400866410006 

8.890,00 КМ без ПДВ-

а; Рок за извршење 

услуге је 4 мјесеца од 
обостраног 

потписивања уговора; 

Плаћање у року од 30 
дана од дана пријема 

исправне 
документације за 

плаћање. 

  22.8.2017. 26.12.2017.  

 Израда 
Програма 

санитарне 

заштите 
изворишта 

Грабовица  

71335000-5 
Техничке 

студије 

Директни 
споразум 

КРИПТОС 
д.о.о. Милићи, 

4401727930000 

6.000,00 КМ без ПДВ-
а; Рок пружања услуге 

је 60 дана од дана 

закључења уговора; 
Плаћање у року од 30 

дана од дана 

примопредаје 
елабората. 

  8.9.2017.   

 Извођење 

радова на 

изради 

хоризонталн

Директни 

споразум 

ЗВОРНИКПУТ

ЕВИ а.д. 

Зворник, 

4400238870006 

4.921,50 КМ без ПДВ-

а; Рок извођења радова 

је 7 (седам) дана од 

дана потписивања 

Повећање вриједности 

радова по основу вишка 

радова у износу од 

2.657,85 КМ без ПДВ-а – 

 6.9.2017. 15.11.2017.  
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е 
сигнализаци

је и набавка 

вертикалне 
сигнализаци

је 

45233294-6  

Постављање 

путне 

саобраћајне 
сигнализаци

је 

уговора;  Плаћање 
безготовински 

преносом средстава на 

рачун извођача радова 
у року од 8(осам) дана 

од дана пријема 

исправне 

документације за 

плаћање. 

датум измјене 27.9.2017. 

 Санација 
улице Краља 

Петра у 

Власеници 
45233252-0 

Радови на 

површинско

м слоју 

улица 

Директни 
споразум 

ЗВОРНИКПУТ
ЕВИ а.д. 

Зворник, 

4400238870006 

5.512,00 КМ без ПДВ-
а; Рок извођења радова 

20 радних дана од дана 

закључења уговора; 
Плаћање се врши у 

року од 8 дана од дана 

предаје уредне 

документације за 

плаћање. 

  7.9.2017.   

 Израда 

главног 
пројекта за 

извођење 

радова на 
реконструкц

ији у сврху 

промјене 
намјене 

постојећег 

објекта у 
изградњи у 

објекат 
Ватрогасног 

дома 

71240000-2 
Архитектонс

ке услуге, 

техничке 
услуге и 

услуге 

планирања 

Директни 

споразум 

„УНИС“ 

Институт за 
екологију, 

заштиту на 

раду и заштиту 
од пожара 

д.о.о. Источно 

Сарајево 
4400577900003 

 

6.000,00 КМ без ПДВ-

а; Рок за извршење 
услуге је 30 дана од 

дана потписивања 

уговора; Плаћање 30 
дана од дана израде 

Записника о 

примопредаји техничке 
документације. 

  2.10.2017.   
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 Израда 
елабората о 

геотехнички

м 
истраживањ

има и 

испитивањи

ма терена за 

потребе 

изградње 
ватрогасног 

дома у 

Власеници 
Геолошке, 

геофизичке 

и друге 
научне 

услуге у 

области 

тражења 

(71351000-3) 

Директни 
споразум 

„ИРМ-БОР“ 
д.о.о. Зворник,  

4403149970004 

900,00 КМ без ПДВ-а; 
рок извршења услуге је 

10 дана од дана 

закључења уговора; 
Плаћање 

безготовински 

преносом средстава на 

рачун извршиоца у 

року од 8 дана од дана 

пријема исправне 
документације за 

плаћање. 

  25.9.2017. 8.11.2017.  

 Пружање 
услуга 

процјене 

вриједности 
земљишта 

по зонама у 

општини 
Власеница 

Услуге 

вјештачења  

(71319000-7) 

Директни 
споразум 

Ранка 
Алемпић, 

овлаштени 

судски 
процјенитељ 

 

150,00 нето накнада, 
рок за извршење услуге 

је 8 дана од дана 

потписивања уговора; 
плаћање у року од 8 

дана од дана пријема 

извјештаја о извршеној 
процјени земљишта; 

  6.10.2017. 16.10.2017.  

 Изградња 

водоводне 
мреже за 

индустријск

у зону 
„Брегови“ 

Власеница 

Грађевински 
радови 

полагања 

цијеви         

(45231110-9) 

 

Директни 

споразум 

АД „Водовод и 

канализација“ 
Власеница 

4401445100004 

5.927,62 КМ без ПДВ-

а; Рок извођења радова 
је 30 дана од дана 

потписивања уговора; 

Плаћање у року од 30 
дана од дана 

достављања окончане 

ситуације. 

  13.10.2017.   



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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 Израда 
идејног 

рјешења и 

главног 
пројекта 

зграде 

Полицијске 

управе у 

Власеници 

(71240000-2) 
Архитектонс

ке услуге, 

техничке 
услуге и 

услуге 

планирања 
 

Директни 
споразум 

ПРОЈЕКТ а.д. 
Бањалука 

4401555970004 

5.900,00 КМ без ПДВ-
а; Рок израде је 30 дана 

од дана закључења 

уговора; Плаћање 
безготовински у року 

од 30 дана од дана 

пријема исправне 

документације за 

плаћање. 

  2.11.2017.   

 Израда 

главног 

пројекта 

вертикалне 

и 
хоризонталн

е 

саобраћајне 
сигнализаци

је и опреме 

пута у 
Власеници 

(71300000-1) 

Техничке 

услуге 

Директни 

споразум 

ПРОЈЕКТ а.д. 

Бањалука 

4401555970004 

6.000,00 КМ без ПДВ-

а; Рок израде је 30 дана 

од дана закључења 

уговора; Плаћање је 

безготовински у року 
од 30 дана од дана 

пријема исправне 

документације за 
плаћање. 

  3.11.2017.   

 Израда 

главног 
пројекта за 

изградњу 

објекта 
студентско-

ђачког дома 

„СРБИЈА“ у 
Власеници 

71240000-2 

Архитектонс

ке услуге, 

техничке 

Преговарачки 

поступак без 
објаве 

оабвјештења о 

набавци након 
проведеног 

конкурса за 

израду идејног 
рјешења 

800-4-2-22/17 

ПРОЈЕКТ а.д. 

Бањалука 
4401555970004 

80.000,00 КМ без ПДВ-

а; Рок израде 60 дана 
од дана закључења 

уговора;  Плаћање је 

безготовински у року 
од 30 дана од дана 

пријема исправне 

документације за 
плаћање. 

  30.11.2017. 23.4.2018.  
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услуге и 

услуге 

планирања 

 Метални 

контејнер са 
поклопцем 

5m³ 

(44613800-8) 
Контејнери 

за отпадни 

материјал 

Директни 

споразум 

„ФАРО“ д.о.о. 

Зеница 
4218219000006 

5.910,00 КМ без ПДВ-

а; Рок за испоруку је 15 
дана од дана 

закључења уговора; 

Плаћање 15 дана од 
дана испоруке и 

пријема исправне 

документације за 
плаћање. 

  17.11.2017. 4.12.2017.  

 Санација 

крова у ОШ 

„Вук 
Караџић“ 

Власеница 

(45260000-7) 

Радови на 

крову и 

други 
посебни 

грађевински 

занатски 
радови 

Преговарачки 

поступак без 

објаве 
оабвјештења о 

набавци у 

складу са 

чланом 21. став 

(1) тачка д) ЗЈН 

800-4-3-1/18 

„ИНВЕСТПРО

ГРЕС“ д.о.о. 

Власеница 
4404144520007 

78.395,00 КМ без ПДВ-

а; Рок извођења радова 

је 25 дана од дана 
увођења у посао; 

Плаћање 

безготовински у року 

од 15 дана од дан а 

пријема исправне 

документације за 
плаћање (привремене и 

окончане ситуације). 

  20.12.2017. 1.2.2018.  

 Услуге 

надзора над 
извођењем 

радова на 

санацији 

крова у ОШ 

„Вук 

Караџић“ 
(71520000-9) 

услуге 

грађевинско
г надзора 

Директни 

споразум 

Миле 

Симанић, 
инжењер 

грађевине 

700,00 КМ нето 

накнада; Плаћање 
безготовински у року 

од 8 дана од дана 

пријема извјештаја о 

обављеном надзору. 

  20.12.2017. 1.2.2018.  

 Услуга 

израде 
извјештаја о 

квантитатив

ним и 

квалитативн

им 

карактерист

Директни 

споразум 

КРИПТОС 

д.о.о. Милићи  
4401727930000 

5.950,00 КМ без ПДВ-

а; рок за израду је 60 
дана од дана 

закључења уговора; 

плаћање у року од 30 

дана од дана 

примопредаје 

извјештаја 

  16.4.2018. 26.4.2018.  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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икама 
извора 

ЈЕЗЕРО у 

Власеници 
(71335000-5) 

Техничке 

студије 

 Услуга 
процјене 

непокретнос
ти 

(71319000-7) 

Услуге 
вјештачења  

Директни 
споразум 

Драган Јевтић 800,00 КМ без 
припадајућих пореза на 

лична примања; рок 
пружања услуге  20 

дана од дана 

закључења уговора; 
плаћање у року од 30 

дана од дана пријема 

налаза и мишљења. 

  18.4.2018. 5.5.2018.  

 Санација 
подручне 

школе 

Мишари при 
ОШ „Вук 

Караџић“ 

Власеница 
(45214210-5) 

Грађевински 

радови на 
основним 

школама 

Конкурентски 
захтјев  

800-7-3-3/18 

„ИНВЕСТПРО
ГРЕС“ д.о.о. 

Власеница 

4404144520007 

13.992,80 КМ без ПДВ-
а; рок извођења радова 

40 календарских дана; 

плаћање у року од 30 
дана од дана пријема 

исправне 

документације за 
плаћање; гарантни рок 

24 мјесеца од дана 

примопредаје објекта. 

  19.4.2018. .  

 Извођење 
радова на 

реконструкц

ији у сврху 
промјене 

намјене 

постојећег 
објекта у 

изградњи у 

објекат 
ватрогасног 

дома 

(45216121-8) 
Грађевински 

радови на 

ватрогасној 
станици 

Отворени 
поступак 

800-1-3-2-5-

6/18 

Група 
понуђача 

„ИНВЕСТПРО

ГРЕС“ д.о.о. 
Власеница и 

„РАДИС“ 

д.о.о. Источно 
Сарајево, 

лидер групе 

„ИНВЕСТПРО
ГРЕС“ д.о.о. 

Власеница 

4404144520007 

152.241,12 КМ без 
ПДВ-а; рок извођења 

радова је 90 дана од 

дана увођења у посао; 
плаћање у року од 30 

дана од пријема 

исправне 
документације за 

плаћање; гарантни рок 

24 мјесеца од дана 
примопредаје објекта. 

  19.4.2018.   
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 Услуга 
надзора над 

извођењем 

радова на 
реконструкц

ији у сврху 

промјене 

намјене 

постојећег 

објекта у 
објекат 

ватрогасног 

дома 
(71520000-9)  

Услуге 

грађевинско
г надзора 

Директни 
споразум 

„УНИС“ 
Институт за 

екологију, 

заштиту на 
раду и заштиту 

од пожара 

д.о.о. Источно 

Сарајево 

4400577900003 

2.250,00 КМ без ПДВ-
а; пружање услуге у 

периоду извођења 

радова мин. 90 дана, 
плаћање у року од 30 

дана од доставе 

извјештаја о 

обављеном надзору 

  19.4.2018.   

 Услуга 

надзора над 

санацијом 

подручне 

школе 
Мишари при 

ОШ „Вук 

Караџић“ 
Власеница 

(71520000-9)  

Услуге 
грађевинско

г надзора 

Директни 

споразум 

„УНИС“ 

Институт за 

екологију, 

заштиту на 

раду и заштиту 
од пожара 

д.о.о. Источно 

Сарајево 
4400577900003 

427,35 КМ без ПДВ-а; 

пружање услуге у 

периоду извођења 

радова, плаћање у року 

од 30 дана од доставе 
извјештаја о 

обављеном надзору. 

  19.4.2018.   

 Ревизија 

техничке 
документац

ије за 
изградњу 

Студентско- 

ђачког дома 
„Србија“ у 

Власеници 

(71000000-8) 
Архитектонс

ке, 

грађевинске, 

техничке и 

инспекцијск

е услуге 

Директни 

споразум 

„Завод за 

изгрaдњу“ а.д. 
Бањалука 

4400872730004 

5.850,00 КМ без ПДВ-

а; рок за пружање 
услуге је 7 дана од дана 

потписивања уговора; 
Плаћање у року од 30 

дана од дана доставе 

извјештаја о обављеној 
ревизији 

  23.4.2018. 27.4.2018.  



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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 Израда 
идејног 

рјешења, 

урбанистичк
о-техничких 

услова и 

главног 

пројекта за 

централно 

спомен 
обиљежје 

погинулим 

српским 
борцима у 

ратовима у 

XX вијеку у 
општини 

Власеница 

(71000000-8 

) 

Архитектонс

ке, 
грађевинске, 

техничке и 

инспекцијск
е услуге 

Директни 
споразум 

„УНИС“ 
Институт за 

екологију, 

заштиту на 
раду и заштиту 

од пожара 

д.о.о. Источно 

Сарајево 

4400577900003 

6.000,00 КМ без ПДВ-
а; рок за пружање 

услуге је 30 дана од 

дана закључења 
уговора; Плаћање у 

року од 30 дана од дана 

пријема Записника о 

примопредаји 

документације 

  30.4.2018. 2.8.2018. укупно 
утрошена 

вриједност 

2.564,10 КМ 

Уговорне стране су 
споразумно раскинуле 

уговор дана 24.7.2018. 

године. Дјелимично 
извршена обавеза износи 

3.000,00 КМ са ПДВ-ом. 

 Систематска 

дератизација 
општине 

Власеница  

за прољеће и 

јесен 2018. 

године 

(74721210-4) 
Услуге 

дератизације 

Директни 

споразум 

„САНИТАРАЦ

“ д.о.о. 
Власеница 

5.995,00 КМ без ПДВ-

а; 10 дана за прољетну 
и исто толико за јесењу 

дератизацију; ½ укупне 

цијене 30 дана од 

завршетка прољетне, а 

остатак 30 дана након 

завршетка јесење 
дератизације. 

  11.5.2018. 23.5.2018. 

2.997,50 КМ 

 

 Асфалтирањ
е локалних 

путева и 

градских 
улица на 

подручју 

општине 

Власеница 

(45233140-2)  

Радови на 

Отворени 
поступак  

800-1-3-4-3-

5/18 

„ЗВОРНИКПУ
ТЕВИ“ а.д. 

Зворник 

4400238870006 

Оквирни споразум – 
укупан максималан 

износ 2.798.533 КМ без 

ПДВ-а; оквирни 
споразум је закључен 

на 3 године; 

  15.5.2018.   
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путевима 

 Oдржавање 

уличне 
расвјете за 

2018. годину 

(50232100-1) 
Услуге 

одржавања 

уличне 
расвјете 

Директни 

споразум 

„КОРОНА“ 

д.о.о. 
Власеница 

4400270920007 

5.982,50 КМ без ПДВ-

а; услуге се пружају до 
краја календарске 

године; плаћање у року 

од 15 дана од дана 
испостављања фактуре 

за претходни мјесец 

  29.5.2018.   

 Пробијање 

пута Доле-

Товице-
Трново 

(45000000-7) 

Грађевински 

радови 

Директни 

споразум 

„КОРОНА“ 

д.о.о. 

Власеница 
4400270920007 

5.300,00 КМ без пореза 

на додату вриједност; 

рок за извођење радова 
је 10 дана од дана 

потписивања уговора; 

плаћање у року од 8 

дана од дана 

испостављања 

исправне 
документације за 

плаћање. 

  28.5.2018. 5.6.2018. 

5.300,00 КМ 

 

 Асфалтирањ

е пута 

Тишча – 

Станимиров

ићи, 

општина 

Власеница, 

l=205,00 m,  

Ša=2,50 m, 

d=6 cm 

(45233140-2)  

Радови на 

путевима 

Уговор на 
основу 

оквирног 

споразума 

„ЗВОРНИКПУ
ТЕВИ“ а.д. 

Зворник 

4400238870006 

15.481,30 КМ без ПДВ-
а; 30 дана рок извођења 

радова; плаћање у року 

од 30 дана од пријема 
исправне 

документације за 

плаћање; 

  6.7.2018. 26.7.2018. 
15.481,30 КМ 

 

 Асфалтирањ

е  пута у 

насељу 

Драгасевац, 

општина 

Власеница, 

Уговор на 

основу 
оквирног 

споразума 

„ЗВОРНИКПУ

ТЕВИ“ а.д. 
Зворник 

4400238870006 

17.559,86 КМ без ПДВ-

а; рок извођења радова 
је 30 дана од дана 

потписивања уговора; 

плаћање у року од 30 
дана од дана пријема 

исправне 

  6.7.2018. 27.7.2018. 

17.559,86 КМ 
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l=155,00 m,  

Ša=2,50 m, 

d=6 cm 

(45233140-2)  

Радови на 

путевима 

документације за 
плаћање; 

 Радови 

уклањања 

пословног 

објекта 

власништво 

Општине 

Власеница, 

улица 

Светосавска, 

изграђен на 

парцели бр. 

403/1 ко 

Власеница I 

(45111000-8) 

радови 

рушења, 

припрема и 

чишћење 

градилишта 

 

Директни 
споразум 

АД „Водовод и 

канализација“ 

Власеница 

4401445100004 

5.998,80 КМ без ПДВ-
а; рок за извођење 

радова је 10 дана од 

дана закључења 
уговора; 

Плаћање у року од 30 

дана од дана пријема 
исправне 

документације за 

плаћање. 

  19.7.2018.   

 Услуга 

израде 

извјештаја о 

квантитатив
ним и 

квалитативн

им 
карактерист

икама 

извора 
ЈЕЗЕРО у 

Власеници – 

наставак 

истраживањ

а 

(71335000-5) 

Директни 

споразум 

„КРИПТОС“ 

д.о.о. Милићи  

4401727930000 

5.900,00 КМ без ПДВ-

а; рок извршења услуге 

је 60 дана од дана 

потписивања уговора; 
плаћање у року од 30 

дана од дана извршења 

услуге; 

  20.7.2018.   
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Техничке 
студије 

 Асфалтирањ

е градских 

улица 

Стевана 

Синђелића 

л=163,50 m 

и Светих 

апостола 

Петра и 

Павла 

л=110,00 m  

(45233140-2)  

Радови на 

путевима 

Уговор на 

основу 
оквирног 

споразума 

„ЗВОРНИКПУ

ТЕВИ“ а.д. 
Зворник 

4400238870006 

46.411,68 КМ без ПДВ-

а; рок извођења радова 
је 30 дана од дана 

потписивања уговора; 

плаћање у року од 30 
дана од дана пријема 

исправне 

документације за 
плаћање; 

  2.8.2018.   

 Израда 

главног 

пројекта за 

централно 

спомен 

обиљежје  

погинулим 

српским 

борцима у 

ратовима  

у 20. Вијеку 

у општини 

Власеница 

(71000000-8) 

Архитектонс

ке, 

грађевинске, 

техничке и 

инспекцијск

е услуге 

Директни 
споразум 

„ПЛАН“ д.о.о. 
Бањалука 

4401576460006 

3.500,00 КМ без ПДВ-
а; рок за извршење 

услуге је 20 дана од 

дана закључења 
уговора; плаћање у 

року од 30 дана од дана 
пријема исправне 

документације; 

  3.8.2018. 7.8.2018. 
3.500,00 КМ 
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 Асфалтирањ

е  улица у 

насељу 

Топлик и то: 

улица 

Зорана 

Боровине 

l=72,00 m и 

дио улице 

проте Ђорђа 

Марковића 

l=270 m 

(45233140-2)  

Радови на 

путевима 

Уговор на 
основу 

оквирног 

споразума 

„ЗВОРНИКПУ
ТЕВИ“ а.д. 

Зворник 

4400238870006 

55.210,44  КМ без 
ПДВ-а; рок извођења 

радова је 30 дана од 

дана потписивања 
уговора; плаћање у 

року од 30 дана од дана 

пријема исправне 

документације за 

плаћање; 

  7.8.2018.   

 Асфалтирањ

е дијела 

улице 

Дервиша 

Сушића у 

Власеници 

(45233140-2)  

Радови на 

путевима 

Уговор на 

основу 

оквирног 
споразума 

„ЗВОРНИКПУ

ТЕВИ“ а.д. 

Зворник 
4400238870006 

16.572,65 КМ без ПДВ-

а; рок извођења радова 

је 30 дана од дана 
потписивања уговора; 

плаћање у року од 30 

дана од дана пријема 
исправне 

документације за 

плаћање; 

  7.8.2018.   

 Додатни 

радови на 

реконструкц

ији у сврху 

промјене 

намјене 

постојећег 

објекта у 

изградњи у 

објекат 

ватрогасног 

дома у 

Власеници 

(45216121-8 

Грађевински 

радови на 

Преговарачки 

поступак без 
објаве 

обавјештења о 

набавци у 
складу са 

чланом 24. став 
(1) тачка (а) 

ЗЈН 

Група 

понуђача 
„ИНВЕСТПРО

ГРЕС“ д.о.о. 

Власеница и 
„РАДИС“ 

д.о.о. Источно 
Сарајево, 

лидер групе 

„ИНВЕСТПРО
ГРЕС“ д.о.о. 

Власеница 

30.400,40 КМ без ПДВ-

а; рок извођења радова 
10 дана од дана 

закључења уговора; 

плаћање у року од 30 
дана од дана пријема 

исправне 
документације за 

плаћање. 

  29.8.2018.   
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М.П.                                                                          Потпис одговорне особе 

     ________________________ 

ватрогасној 

станици 

 


