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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) 

 Услуга 
израде 

извјештаја о 
квантитатив

ним и 

квалитативн
им 

карактерист

икама 
извора 

ЈЕЗЕРО у 

Власеници 
(71335000-5) 

Техничке 

студије 

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.  

 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 

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. 23.10.2018.  
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школама 

 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. 18.9.2018.  

 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. 20.9.2018.  

 Услуга 
надзора над 

санацијом 

подручне 
школе 

Мишари при 

ОШ „Вук 
Караџић“ 

Директни 
споразум 

„УНИС“ 
Институт за 

екологију, 

заштиту на 
раду и заштиту 

од пожара 

д.о.о. Источно 
Сарајево 

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. 20.9.2018.  
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Власеница 

(71520000-9)  

Услуге 
грађевинско

г надзора 

4400577900003 

 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.  

 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

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. 
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е услуге 

 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 
путевима 

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.   

 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 
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 Чишћење 

сливника и 

сливничких 

прикључака  

оборинске 

канализацио

не мреже 

(90113000-2) 

Услуге 

чишћења 

 

Директни 

споразум 

„ХЕМО-прал“ 

д.о.о. Модрича 

4400198550003 

150,43 КМ без пореза 

на додату вриједност; 

рок извршења услуге 
15 дана од дана 

закључења уговора; 

плаћање ће се 

извршити 15 дана од 

дана завршетка 

пружања услуге 

  29.6.2018. 9.7.2018. 

4.425,00 KM 

 

 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, 

l=155,00 m,  

Ša=2,50 m, 

d=6 cm 

(45233140-2)  

Радови на 

путевима 

Уговор на 

основу 
оквирног 

споразума 

„ЗВОРНИКПУ

ТЕВИ“ а.д. 
Зворник 

4400238870006 

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 

документације за 
плаћање; 

  6.7.2018. 27.7.2018. 

17.559,86 КМ 

 

 Радови 

уклањања 

пословног 

објекта 

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 

  19.7.2018. 27.9.2018. 

5.998,80 KM 
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власништво 

Општине 

Власеница, 

улица 

Светосавска, 

изграђен на 

парцели бр. 

403/1 ко 

Власеница I 

(45111000-8) 

радови 

рушења, 

припрема и 

чишћење 

градилишта 

 

уговора; 

Плаћање у року од 30 

дана од дана пријема 
исправне 

документације за 

плаћање. 

 Услуга 
израде 

извјештаја о 

квантитатив
ним и 

квалитативн

им 
карактерист

икама 

извора 
ЈЕЗЕРО у 

Власеници – 

наставак 
истраживањ

а 
(71335000-5) 

Техничке 

студије 

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. 18.9.2018. 
5.900,00 KM 

 

 Израда 
урбанистичк

о-техничких 

услова са 
планом 

парцелације 

и главног 
пројекта 

реконструкц

Директни 
споразум 

„ПРОЈЕКТ“ 
а.д. Бањалука 

4401555970004 

 

5.950,00 КМ без ПДВ-
а; рок израде 30 дана 

од дана закључења 

уговора; плаћање у 
року од 30 дана од дана 

израде Записника о 

примопредаји 

  26.7.2018. 20.8.2018. 
5.950,00 KM 
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ије 

раскрснице 

у кружну 
раскрсницу 

на 

укрштању 

магистрални

х путева 

М19 и 
М19.2 у 

општини 

Власеница 
(71000000-8) 

Архитектонс

ке, 
грађевинске, 

техничке и 

инспекцијск

е услуге 

 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. 19.11.2018.  

 Израда 

главног 

пројекта за 

централно 

спомен 

обиљежје  

погинулим 

српским 

борцима у 

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 

 



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА 

 
 

Страна 8 од 33 

 

ратовима  

у 20. Вијеку 

у општини 

Власеница 

(71000000-8) 

Архитектонс

ке, 

грађевинске, 

техничке и 

инспекцијск

е услуге 

 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. 19.11.2018. 

73.568,39 KM 

 

 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. 19.11.2018. 

16.572,65 KM 

 

 Додатни 

радови на 

реконструкц

ији у сврху 

Преговарачки 

поступак без 

објаве 
обавјештења о 

набавци у 

Група 

понуђача 

„ИНВЕСТПРО
ГРЕС“ д.о.о. 

Власеница и 

30.400,40 КМ без ПДВ-

а; рок извођења радова 

10 дана од дана 
закључења уговора; 

плаћање у року од 30 

  29.8.2018. 11.12.2018. 

35.568,40 KM 
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промјене 

намјене 

постојећег 

објекта у 

изградњи у 

објекат 

ватрогасног 

дома у 

Власеници 

(45216121-8 

Грађевински 

радови на 

ватрогасној 

станици 

 

складу са 

чланом 24. став 

(1) тачка (а) 
ЗЈН 

„РАДИС“ 

д.о.о. Источно 

Сарајево, 
лидер групе 

„ИНВЕСТПРО

ГРЕС“ д.о.о. 

Власеница 

дана од дана пријема 

исправне 

документације за 
плаћање. 

 Извођење 

радова на 

изградњи 

студентско-

ђачког дома 

„СРБИЈА“ – 

прва етапа 

(45214700-7) 

Грађевински 

радови на 

студентским 

домовима 

Отворени 

поступак 

Група 

понуђача 
„ЗВОРНИКПУ

ТЕВИ“ а.д. 

Зворник и 
„КЕСО-

ПРОМЕТ“ 

д.о.о. Зворник, 
лидер групе 

„ЗВОРНИКПУ

ТЕВИ“ а.д. 
Зворник 

4400238870006 

1.151.311,90 КМ без 

ПДВ-а; рок извођења 
радова 200 

календарских дана од 

дана увођења у посао; 
плаћање у року од 30 

дана од дана пријема 

исправне 
документације за 

плаћање 

 Анекс бр. 1 измјена 

основног уговора рок 
извођења радова 600 

календарских дана. 

3.9.2018.   

 Извођење 

радова на 

изради 

хоризонталн

е 

сигнализаци

је 

(45233294-6) 

постављање 

сигнализаци

је 

Директни 

споразум 

„ЗВОРНИКПУ

ТЕВИ“ а.д. 
Зворник 

4400238870006 

4.400,00 КМ без ПДВ-

а; рок извођења радова 
15 дана од дана 

закључења уговора; 

плаћање у року од 8 
дана од дана пријема 

исправне 

документације за 
плаћање 

  19.9.2018.   
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 Асфалтирањ

е пута 

Власеница-

Цикотска 

Ријека 

дионица 

Рашића Гај – 

Оштра 

Главица, 

дионица бр. 

1 

Уговор на 

основу 

оквирног 
споразума 

„ЗВОРНИКПУ

ТЕВИ“ а.д. 

Зворник 
4400238870006 

171.829,04  КМ без 

ПДВ-а; рок извођења 

радова 30 дана од дана 
закључења уговора; 

плаћање у року од 8 

дана од дана пријема 

исправне 

документације за 

плаћање 

  24.9.2018. 19.11.2018. 

171.829,04 KM 

 

 Ангжовање 

надзора над 

модернизац

ијом 

локалног 

пута 

Власеница-

Цикотска 

Ријека 

дионица 

Рашића Гај – 

Оштра 

Главица 

дионица бр. 

1 

(71520000-9)  

Услуге 

грађевинско

г надзора 

Директни 

споразум 

др Драган 

Јевтић, 

дипломирани 
инжењер 

грађевине 

700,00 КМ без пореза; 

рок пружања услуге до 

окончања радова над 
којима се врши надзор; 

плаћање у року од 30 

дана од дана пријема 

финалног извјештаја 

  24.9.2018. 4.10.2018.  

 Саобраћајна 

сигнализаци

ја 

(45233294-6) 

постављање 

сигнализаци

је 

Директни 

споразум 

„СИГНАЛ 

ПРОМ“ д.о.о.  

Зворник 
4403982360007 

4.020,00 КМ без ПДВ-

а; рок испоруке 5 дана 

од дана закључења 
уговора; плаћање у 

року од 15 дана од дана 

испоруке робе 

  26.9.2018. 4.10.2018. 
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 Ангажовање 

надзорног 

органа над 

асфалтирањ

ем локалних 

путева и 

градских 

улица 

(71520000-9)  

Услуге 

грађевинско

г надзора 

Директни 

споразум 

Миле 

Симанић, 

инжењер 
грађевине 

 

3.000,00 КМ без пореза 

на уговоре о дјелу; 

пружање услуге 
надзора у току 2018. 

године; плаћање у року 

од 30 дана након 

израде финалног 

извјештаја о обављеној 

услузи надзора 

  2.10.2018. 21.12.2018.  

 Извођење 

радова на 

санацији 

подручне 

школе у  

Цикотској 

Ријеци при 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

Власеница, 

(45214210-5) 

Грађевински 

радови на 

основним 

школама 

 

Директни 

споразум 

„ИНВЕСТПРО

ГРЕС“ д.о.о. 

Власеница 
4404144520007 

5.994,00 КМ без пореза 

на додату вриједност,; 

рок извођења радова 15 
дана од закључења 

уговора; плаћање у 

року од 8 дана од дана 
пријема исправне 

документације за 

плаћање 

  11.10.2018. 23.10.2018.  

 Асфалтирањ

е дионице 

локалног 

пута у 

мјесту Доле 

(45233140-2)  

Радови на 

путевима 

Уговор на 

основу 
оквирног 

споразума 

ЗВОРНИКПУТ

ЕВИ“ а.д. 
Зворник 

4400238870006 

33.819,60 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; 

  23.10.2018. 19.11.2018.  

 Асфалтирањ

е дијела 

улица Кик и 

Уговор на 

основу 

оквирног 

споразума 

ЗВОРНИКПУТ

ЕВИ“ а.д. 

Зворник 

4400238870006 

35.668,10 КМ без ПДВ-

а; рок извођења радова 

је 30 дана од дана 

потписивања уговора; 

  23.10.2018. 19.11.2018.  
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Николе 

Тесле 

(45233140-2)  

Радови на 

путевима 

плаћање у року од 30 

дана од дана пријема 

исправне 
документације за 

плаћање; 

 Извођење 

радова на 

изради 

носивог 

дијела 

конструкциј

е локалног 

пута 

Грабовица-

Ђурићи, 

општина 

Власеница 

(45233140-2)  

Радови на 

путевима 

Уговор на 

основу 

оквирног 
споразума 

ЗВОРНИКПУТ

ЕВИ“ а.д. 

Зворник 
4400238870006 

58.642,51 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; 

  23.10.2018. 27.12.2018.  

 Извођење 

радова на 

асфалтирањ

у пута 

Друм-Кула 

Зебан, 

општина 

Власеница 

(45233140-2)  

Радови на 

путевима 

Уговор на 

основу 
оквирног 

споразума 

ЗВОРНИКПУТ

ЕВИ“ а.д. 
Зворник 

4400238870006 

18.017,95  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; 

  23.10.2018. 27.12.2018.  

 Израда 

урбанистичк

о-техничких 

услова за 

изградњу 

спортске 

дворане 

(71240000-2) 

Архитектонс

Директни 
споразум 

„УНИС“ 
Институт за 

екологију, 

заштиту на 
раду и заштиту 

од пожара 

д.о.о. Источно 

Сарајево 

4400577900003 

3.000,00 КМ без ПДВ-
а; 

Рок за извршење 

услуге је 30 дана од 
дана потписивања 

уговора; 

Плаћање у року 30 

дана од израде 

Записника о 

примопредаји 

  14.12.2018. 20.12.2018.  
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ке услуге, 

техничке 

услуге и 
услуге 

планирања 

 Асфалтирањ

е паркинга 

између 

М19.2 и 

улице 

Устаничка 

 

Уговор на 

основу 
оквирног 

споразума 

ЗВОРНИКПУТ

ЕВИ“ а.д. 
Зворник 

4400238870006 

36.093,99  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; 

  27.12.2018. 9.4.2019.  

 Асфалтирањ

е улице 

Николаја 

Велимирови

ћа и дио 

улице 

Бранка 

Радичевића 

(45233140-2)  

Радови на 

путевима 

Уговор на 

основу 
оквирног 

споразума 

ЗВОРНИКПУТ

ЕВИ“ а.д. 
Зворник 

4400238870006 

67.673,15 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; 

  27.12.2018. 9.4.2019.  

 Асфалтирањ

е приступне 

саобраћајни

це на М19.2 

код 

бензинске 

пумпе 

Петрол 

(45233140-2)  

Радови на 

путевима 

Уговор на 

основу 
оквирног 

споразума 

ЗВОРНИКПУТ

ЕВИ“ а.д. 
Зворник 

4400238870006 

8.254,40 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; 

  27.12.2018. 9.4.2019.  

 Асфалтирањ

е улица у 

насељу 

Топлик 

улица 

Уговор на 
основу 

оквирног 

споразума 

ЗВОРНИКПУТ
ЕВИ“ а.д. 

Зворник 

4400238870006 

132.512,00 КМ без 
ПДВ-а; рок извођења 

радова је 30 дана од 

дана потписивања 
уговора; плаћање у 

року од 30 дана од дана 

  28.12.2018. 9.4.2019.  
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Милована 

Глишића, 

мајора 

Милана 

Тепића и 

Уроша 

Предића 

(45233140-2)  

Радови на 

путевима 

пријема исправне 

документације за 

плаћање; 

 Израда ГИС 

карте 

минералних 

сировина 

подручја 

општине 

Власеница 

(71335000-5) 

Техничке 

студије 

 

Директни 

споразум 

„КРИПТОС“ 

д.о.о. Милићи 
4401727930000 

5.900,00 КМ без ПДВ-

а; Рок за извршење 
услуге је 30 дана од 

дана потписивања 

уговора; 
Плаћање у року 30 

дана од израде 

Записника о 
примопредаји 

  3.1.2019. 28.1.2019.  

 Ангажовање 

надзорног 

органа над 

асфалтирањ

ем локалних 

путева и 

градских 

улица 

(71520000-9)  

Услуге 

грађевинско

г надзора 

Директни 
споразум 

Миле 
Симанић, 

инжењер 

грађевине 
 

3.000,00 КМ без пореза 
на уговоре о дјелу; 

пружање услуге 

надзора у току 2019. 
године; плаћање у року 

од 30 дана након 

израде финалног 
извјештаја о обављеној 

услузи надзора 

  1.3.2019. 31.12.2018.  

 Модернизац

ија локалног 

пута 

Власеница-

Цикотска 

Ријека, 

дионица бр. 

Конкурентски 
захтјев за 

доставу понуда 

ЗВОРНИКПУТ
ЕВИ“ а.д. 

Зворник 

4400238870006 

54.261,30 КМ без 
пореза на додату 

вриједност; рок 

извођења радова 30 

дана по увођењу у 

посао; плаћање по 

испостављању 
окончане ситуације; 

  18.3.2019. 23.5.2019.  
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2 Рашића Гај 

– Цикотска 

Ријека 

(45233140-2)  

Радови на 

путевима 

 Изградња 

полицијске 

станице у 

Власеници 

(45216111-5) 

Грађевински 

радови на 

полицијској 

станици 

 

Отворени 

поступак 

Група 

понуђача 

„ИНВЕСТПРО
ГРЕС“ д.о.о. 

Власеница и 

„ЗВОРНИКПУ
ТЕВИ“ а.д. 

Зворник, лидер 

групе 
„ИНВЕСТПРО

ГРЕС“ д.о.о. 

Власеница 

4404144520007 

594.823,00 КМ без 

ПДВ-а; рок извођења 

радова 250 
календарских дана од 

дана увођења извођача 

радова у посао; 
плаћање у року од 30 

дана од дана 

испостављања 
исправне 

документације за 

плаћање 

  5.3.2019.   

 Набавка 

половног 

моторног 

возила 

максималне 

запремине 

2.000 цм3 и 

снаге 88 kW 

(34100000-8) 

Моторна 

возила 

Конкурентски 

захтјев за 

доставу понуда 

„БОЛИД“ 

д.о.о. Добој 

4400074820002 

17.521,37 КМ без ПДВ-

а; плаћање 70% након 

испоруке и 
регистрације возила а 

преосталих 30% у три 

једнаке мјесечне рате; 
Рок испоруке 15 дана 

од дана закључења 

уговора 

  7.6.2019. 7.6.2019.  

 Набавка 

мушких 

приплодних 

јагњади Ил 

де Франс 

(01221100-3) 

Овце 

Директни 

споразум 

Мини фарма за 

узгој јагњади 
„ЈЕВТИЋ“  

Сребреница 

4509687310009 

5.000,00 КМ без пореза 

на додату вриједност; 
плаћање авансно; рок 

испоруке 7 дана од 

дана уплате аванса. 

  11.6.2019.   

 Набавка 

половног 

моторног 

возила 

Конкурентски 

захтјев за 

доставу понуда 

„БОЛИД“ 

д.о.о. Добој 

4400074820002 

27.600,00 KM без ПДВ-

а; плаћање 70% након 

испоруке и 
регистрације возила а 

преосталих 30% у три 

  1.7.2019.   
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максималне 

запремине 

2.000 цм3 и 

снаге 110 

kW 

(34100000-8) 

Моторна 

возила 

једнаке мјесечне рате; 

Рок испоруке 15 дана 

од дана закључења 
уговора 

 Извођење 
геолошког 

картирања 

на 
локалитету 

Пискавице 

са бушењем 
истражне 

бушотине 

дубине до 
субстрата у 

циљу 

повећања 
степена 

истраженост

и 
власеничког 

неогена, 

односно 
проналаска 

нових 

минералних 
сировина 

(71335000-5) 

Техничке 

студије 

Директни 
споразум 

„КРИПТОС“ 
д.о.о. Милићи 

4401727930000 

5.900,00 КМ без ПДВ-
а; рок за извршење 

услуге је 45 дана од 

дана закључења 
уговора; плаћање у 

року од 30 дана од дана 

закључења уговора 

  1.8.2019.   

 Збрињавање 

паса 

луталица 

(85200000) 

Ветеринарск

е услуге 

 

Директни 

споразум 

ЈКП „ГЛОГ“ 

д.о.о.  Источни 
Стари Град 

4403175380002 

100,00 КМ без ПДВ-а 

јединична цијена; 
плаћање у року од 30 

дана од дана 

испостављања рачуна; 
рок пружања услуге 1 

годину од дана 

закључења уговора; 

  11.9.2019.   
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 Системска 

дератизација 

за 2019. 

годину 

(74721210-4) 

Услуге 

дератизације 

Директни 

споразум 

Санитарац 

д.о.о. 

Власеница 
4400272380000 

5.995,00 КМ без ПДВ-

а; плаћање у року од 30 

дана од дана 
испостављања 

финансијске 

документације; рок 

извршења услуге 7 

дана од дана 

закључења уговора 

  12.9.2019.   

 Санација 

учионица и 

мокрих 

чворова у 

ОШ Вук 

Караџић 

Власеница 

(45214210-5) 

Грађевински 

радови на 

основним 

школама 

Конкурентски 

захтјев за 

доставу понуда 

„БУК 

ПРОМЕТ“ 

д.о.о. Бијељина 
4400391040004 

79.133,44 КМ без ПДВ-

а; рок извођења радова 

60 дана од дана 
увођења у посао; 

Плаћање у року од 30 

дана од испостављања 
исправне 

документације за 

плаћање 

  18.10.2019.   

 Израда 

идејног 

рјешења 

спортске 

дворане у 

Власеници 

(71240000-2) 

Архитектонс

ке услуге, 

техничке 

услуге и 

услуге 

планирања 

Директни 
споразум 

„ПРОЈЕКТ“ 
а.д. Бањалука 

4401555970004 

5.800,00 КМ без ПДВ-
а; рок извршења услуге 

7 дана од дана 

закључења уговора; 
плаћање у року од 30 

дана од дана израде 

Записника о 
примопредаји. 

  23.10.2019.   

 Постављање 

саобраћајне 

сигнализаци

је и опреме 

пута у 

општини 

Власеница 

Конкурентски 
захтјев 

Група 
понуђача 

„СИГНАЛ 

ПРОМ“ д.о.о. 
Зворник и 

„РАДИША“ 

д.о.о. 
Бијељина, 

28.781,00 КМ без ПДВ-
а; рок извођења радова 

је 30 дана од дана 

закључења уговора; 
плаћање у року од 30 

дана од испостављања 

исправне 
документације за 

  1.11.2019.   
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(45233294-6) 

Постављање 

путне 

саобраћајне 

сигнализаци

је 

лидер групе 

„СИГНАЛ 

ПРОМ“ д.о.о. 
Зворник 

4403982360007 

 

плаћање 

 Израда 

елабората о 

квалитету и 

резервама 

питких 

подземних 

вода 

изворишта 

„Видовића 

врело“ 

водовода 

Власеница 

(71335000-5) 

Техничке 

студије 

Директни 

споразум 

„КРИПТОС“ 

д.о.о. Милићи 

4401727930000 

5.900,00 КМ без ПДВ-

а; рок пружања услуге 

60 дана од дана 
закључења уговора; 

плаћање у року од 30 

дана од дана 
испостављања 

документације 

  19.12.2019.   

 Израда 

идејног 

рјешења за 

регулацију 

тока ријеке 

Тишче на 

територији 

општине 

Власеница 

(71240000-2) 

Архитектонс

ке услуге, 

техничке 

услуге и 

услуге 

планирања 

Директни 
споразум 

„ПРОЈЕКТ“ 
а.д. Бањалука 

4401555970004 

 

5.000,00 КМ без ПДВ-
а; Рок за извршење 

услуге 30 дана од дана 

достављања потребне 
документације; 

Аванс у износу од 50% 

а остатак након израде 
Записника о 

примопредаји 
документације. 

  23.12.2019.   
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 Услуга 

ископа и 

чишћења 

канала на 

релацијама 

Јефтићи-

Грабовица, 

Грабовица – 

Матићи, 

Грабовица – 

Ђурићи 

Директни 

споразум 

„КОРОНА“ 

д.о.о. 

Власеница 
4400270920007 

6.000,00 КМ без ПДВ-

а; Рок за извршење 

услуге је 30 дана од 
дана закључења 

уговора; Плаћање  

након завршетка 

пружања услуга и 

испостављања уредне 

документације за 
плаћање. 

  25.2.2020.   

 Услуга 

украшавања 

урбаног 

подручја 

општине 

Власеница 

за 

новогодишњ

е празнике 

Директни 

споразум 

„КОРОНА“ 

д.о.о. 

Власеница 
4400270920007 

 

4.290,00 КМ без ПДВ-

а; Рок за извршење 

услуге је 5 (пет) дана 
од дана закључења 

уговора; Плаћање 

након завршетка 

пружања услуге и 

испоставе уредне 

документације за 
плаћање. 

  3.1.2020.   

 Канцеларијс

ки материјал 

Директни 

споразум 

Књижара 

„ПРИНТ“ 
Власеница 

4510886200008 

5.965,73 КМ без ПДВ-

а; Роба се испоручује 
сукцесивно до краја 

2020. године; плаћање 

у року од 15  дана од 
дана испостављања 

рачуна; 

  5.3.2020.   

 Услуга 

израде 

идејног 

пројекта 

реконструкц

ије, 

доградње и 

надоградње 

постојећег 

медицинско

г објекта уз 

промјену 

намјене из 

Директни 
спорзаум 

„ПРОЈЕКТ“ 
а.д. Бањалука 

4401555970004 

6.000,00 КМ без ПДВ-
а; Рок за извршење 

услуге је 30 дана од 

дана закључења 
уговора; плаћање 50% 

аванс, остатак након 

успјешне израде и 
примопредаје 

документа 

  6.3.2020.   
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породилишт

а у 

герентолошк

и центар, 

општина 

Власеница 

 Услуга 

израде 

регулационо

г плана 

дијела 

центра 

урбаног 

подручја 

Власенице 

Директни 

споразум 

„ПРОЈЕКТ“ 

а.д. Бањалука 

4401555970004 

4.000 КМ без ПДВ-а; 

Рок за извршење 

услуге је 6 мјесеци од 
дана закључења 

уговора; Плаћање у 

року од 30 дана од дана 
достављања исправне 

документације за 

плаћање. 

  11.3.2020.   

 Цилиндар за 

потребе 

Територијал

не 

ватрогасне 

јединице 

општине 

Власеница 

Директни 

споразум 

„ЕКО-Бел“ 

д.о.о. 
4400855480002 

4.826,00 КМ без ПДВ-

а; Рок за испоруку робе 
је 90 дана од дана 

закључења уговора; 

Плаћање 50% авансно, 
остатак након успјешне 

испоруке и 

примопредаје 

  19.3.2020.   

 Додатни 

радови на 

санацији 

учионица и 

мокрих 

чворова у 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

Власеница 

Преговарачки 
поступак без 

објаве 

обавјештења о 

набавци 

„БУК 
ПРОМЕТ“ 

д.о.о. Бијељина 

4400039104000

4 

15.814,80 КМ без ПДВ-
а; рок извођења радова 

је 30 дана од дана 

увођења у посао; 

плаћање у року од 30 

дана од дана пријема 
исправне 

документације за 

плаћање 

  20.3.2020.   

 Радови на 

изради 

септика за 

породично-

стамбени 

објекат Чеде 

Ковачевића 

Директни 

споразум 

„КОРОНА“ 

д.о.о. 
Власеница 

4400270920007 

4.373,78 КМ без ПДВ-

а; рок извођења радова 
15 дана од дана 

закључења уговора; 

плаћање у року од 7 

дана од дана 

закључења уговора; 

  20.3.2020.   
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(45231300-8) 

 Рачунарска 

опрема за 

ПУ „Први 

кораци“ 

Власеница 

Директни 
споразум 

„Copitrade“ 
д.о.о. Бијељина 

4400430120002 

1.555,94 КМ без ПДВ-
а; рок испоруке 10 дана 

од дана закључења 

уговора; плаћање у 
року од 30 дана од дана 

испоруке и 

примопредаје 

  23.3.2020.   

 Моторна 

возила – 

аутобус за 

превоз ђака 

(34100000-8) 

Отворени 
поступак 

„SEJARI“ 
д.о.о. Сарајево 

4200118400007 

185.618,00 КМ без 
ПДВ-а; рок испоруке 

30 дана; плаћање у 

року од 30 дана од дана 
испоруке робе; 

 

  1.6.2020.   

 Израда 

главног 

пројекта за 

изградњу 

потпорног 

зида уз 

новосаграђе

ни објекат 

полицијске 

станице у 

Власеници 

Директни 

споразум 

„ЗВОРНИКПУ

ТЕВИ“ а.д. 

Зворник  
4400238870006 

800,00 КМ без ПДВ-

а; рок за израду 15 

дана од дана 

закључења уговора; 

плаћање у року од 

30 дана од дана 

закључења уговора; 

  20.7.2020.   

 Услуге 

снимања, 

монтирања и 

емитовања 

прилога и 

гостовања 

представник

а Општине 

Власеница 

Директни 

споразум 

Алтернативна 

телевизија 

д.о.о. Бањалука 
4400946870008 

6.000,00 без ПДВ-а, 

рок пружања услуге 

до краја фискалне 

2020. године;  

  21.8.2020.   

 Реконструкц

ија јавне 

расвјете у 

насељу Луке 

 „SECTOR 
SECURITY“ 

д.о.о. Бањалука 

4400868380007 

3.416,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

извођење радова 15 

дана од дана 

закључења уговора; 

  11.9.2020.   
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плаћање након 

извршења 

уговорених радова; 

 Израда 

елабората о 

квалитету и 

резервама 

питких 

подземних 

вода 

изворишта 

„ПОДЦРКВ

ИНА“ 

Директни 
споразум 

„КРИПТОС“ 
д.о.о. Милићи 

4401727930000 

5.950,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

израду 45 дана од 

дана закључења 

уговора; 

плаћање у року од 

30 дана од дана 

закључења уговора; 

  20.8.2020.   

 Системска 

дератизација 

Општине 

Власеница 

за 2020. 

годину 

(90921000-9)  

Директни 
споразум 

„САНИТАРАЦ
“ д.о.о. 

Власеница  

4400272380000 

5.995,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

пружање услуге је 7 

дана од дана 

закључења уговора; 

Плаћање након 

извршења услуге и 

испостављања 

документације за 

плаћање; 

  28.8.2020.   

 Извођење 

радова на 

обиљежавањ

у 

хоризонталн

е 

сигнализаци

је на 

градским 

улицама у 

општини 

Власеница 

Директни 

споразум 

„СИГНАЛ 

ПРОМ“ д.о.о. 
Зворник 

4403982360007 

5.965,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

извођење радова 10 

дана од дана 

закључења уговора; 

Плаћање у року од 

30 дана од пријема 

исправне 

документације за 

плаћање; 

  16.9.2020.   

 Радови на 

санацији 

крова, ископ 

и уградња 

Директни 

споразум 

„ВИС“ д.о.о. 

Власеница 

4403109080006 

5.963,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

извођење радова 15 

дана од дана 

извођења радова; 

  9.9.2020.   
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доводних 

цијеви 

испред ПУ 

„ПРВИ 

КОРАЦИ“ 

Власеница 

плаћање у року од 7 

(седам) дана од дана 

закључења уговора; 

 Израда 

урбанистичк

е 

документац

ије за 

изградњу 

градске 

пијаце 

Директни 

споразум 

„ПРОЈЕКТ“ 

а.д. Власеница 

4401555970004 

6.000,00 без ПДВ-а; 

рок за извршење 

услуге 21 дана; 

плаћање 50% аванс, 

остатак у року од 7 

дана од дана 

примопредаје; 

  13.8.2020.   

 Израда 

техничке 

документац

ије за 

изградњу 

градске 

пијаце  

Директни 

споразум 

„ПРОЈЕКТ“ 

а.д. Власеница 

4401555970004 

6.000,00 без ПДВ-а; 

рок за извршење 

услуге 21 дана; 

плаћање 50% аванс, 

остатак у року од 7 

дана од дана 

примопредаје; 

  13.8.2020.   

 Извођење 

радова на 

асфалтирањ
у пута у 

насељеним 

мјестима 

Јевтићи – 

Грабовица-
Матићи-

Ђурићи-

Гаџуни у 
општини 

Власеница 

Отворени 

поступак 

„ЗВОРНИКПУ

ТЕВИ“ а.д. 

Зворник 
4400238870006 

159.776,07 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

извођење радова 90 

дана; плаћање по 

привременим 

ситуацијама и 30 

дана од пријема 

коначне ситуације. 

  7.9.2020.   

 Израда 

урбанистичк

е 

документац

ије (стручно 

мишљење и 

урбанистичк

Директни 

споразум 

„ПРОЈЕКТ“ 

а.д. Власеница 
4401555970004 

5.900,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

извршење услуге је 

45 дана од дана 

достављања 

потребне 

документације за 

  18.9.2020.   
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о-технички 

услови) за 

регулацију 

тока ријеке 

Тишче на 

територији 

општине 

Власеница 

извршење уговора; 

Плаћање 50% аванс, 

а остатак у року од 7 

(седам) дана од дана 

примопредаје 

техничке 

документације; 

 Елаборат 
инжењерско

геолошких 

прегледа и 
подобности 

локација за 

изградњу 
породичних 

објеката на 

територији 
општине 

Власеница 

 

Директни 
споразум 

„КРИПТОС“ 
д.о.о. Милићи 

4401727930000 

5.500,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

извршење услуге је 

30 дана од дана 

закључења уговора; 

плаћање у року од 

30 дана од дана 

извршења услуге; 

  30.9.2020.   

 Елаборат 

инжењерско
геолошких и 

геомеханичк

их 
истраживањ

а и 

испитивања 

терена за 

потребе 

изградње 
градске 

пијаце у 

Власеници 

Директни 

споразум 

„КРИПТОС“ 

д.о.о. Милићи 
4401727930000 

4.470,00 КМ без 

ПДВ-а;  рок за 

извршење услуге је 

30 дана од дана 

закључења уговора; 

плаћање у року од 

30 дана од дана 

извршења услуге; 

  22.9.2020.   

 Моторно 

возило за 

потребе 
Општинске 

управе 

општине 

Власеница 

Конкурентски 

захтјев за 

доставу понуда 

„МАРКЕТАУТ

О“ д.о.о. 

Лакташи 

41.600,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

испоруку 7 дана; 

плаћање у року 30 

дана од испоруке 

робе; 

  20.10.2020.   



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ОПШТИНА ВЛАСЕНИЦА 

 
 

Страна 25 од 33 

 

 Радови на 

инсталирањ

у расвјетне 
опреме у 

насељу 

Драгасевац 

Директни 

споразум 

„SECTOR 

SECURITY“ 

д.о.о. Бањалука 
4400868380007 

5.504,50 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

извођење радова је 

15 дана; плаћање 

након завршетка 

извођења радова; 

  21.10.2020.   

 Радови на 

инсталирањ
у расвјетне 

опреме у МЗ 

Тишча I 

Директни 

споразум 

„SECTOR 

SECURITY“ 
д.о.о. Бањалука 

4400868380007 

5.745,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

извођење радова је 

15 дана; плаћање 

након завршетка 

извођења радова; 

  21.10.2020.   

 Радови на 
инсталирањ

у расвјетне 

опреме у МЗ 
Тишча II 

Директни 
споразум 

„SECTOR 
SECURITY“ 

д.о.о. Бањалука 

4400868380007 

5.745,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

извођење радова је 

15 дана; плаћање 

након завршетка 

извођења радова; 

  21.10.2020.   

 Геодетско 

снимање 

корита 
ријеке 

Тишче за 

потребе 
израде 

главног 

пројекта 
регулације 

Директни 

споразум 

„ПРОЈЕКТ“ 

а.д. Власеница 

4401555970004 

5.128,21 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

извршење услуге је 

7 дана од дана 

достављања 

потребне 

документације; 

плаћање у року од 7 

дана од дана израде 

Записника о 

примопредаји; 

  23.10.2020.   

 Набавка и 

монтажа 
вертикалне 

саобраћајне 

сигнализаци
је 

Директни 

споразум 

„СИГНАЛ 

ПРОМ“ д.о.о. 
Зворник 

4403982360007 

5.980,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

испоруку 30 дана од 

дана закључења 

уговора; плаћање у 

року од 15 дана од 

дана пријема 

исправне 

документације; 

  26.10.2020.   
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 Замјена 

постојећих 

свјетиљки 
енергетски 

ефикаснијим 

лед 

свјетиљкама 

у урбаном 

подручју 
општине 

Власеница 

Отворени 

поступак 

„SECTOR 

SECURITY“ 

д.о.о. Бањалука 
440086838007 

263.194,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

извођење радова 9 

дана; плаћање у року 

од 20 дана 

испостављања 

ситуација; 

  29.10.2020.   

 Услуга 
израде акта 

о процјени 

ризика на 
радном 

мјесту и у 

радној 

средини у 

Општинској 

управи 
општине 

Власеница 

Директни 
споразум 

„PREVENTA“ 
д.о.о. Угљевик 

4403915170007 

5.984,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

пружање услуге 15 

дана; плаћање у року 

од 7 дана од израде 

Записника о 

примопредаји; 

  4.11.2020.   

 Радови на 

инталирању 
расвјетне 

опреме у 

насељу 
Тишча III 

Директни 

споразум 

„SECTOR 

SECURITY“ 
д.о.о. Бањалука 

440086838007 

2.751,50 KM; рок за 

извођење радова је 

15 дана од дана 

закључења уговора; 

плаћање промптно 

након испостављања 

уредне финансијске 

документације; 

  25.11.2020.   

 Радови на 

инталирању 
расвјетне 

опреме у 

насељу 
Сушица 

Директни 

споразум 

„SECTOR 

SECURITY“ 
д.о.о. Бањалука 

440086838007 

5.891,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

извођење радова 15 

дана од дана 

закључења уговора;  

плаћање промптно 

након испостављања 

уредне финансијске 

документације;  

  25.11.2020.   

 Инсталирањ

е централног 

гријања у 

Конкурентски 

захтјев за 

доставу понуда 

Група 

понуђача 

„ВИС“ д.о.о. 

49.998,00 КМ без 

ПДВ-а; рок 

извођења радова 30 

  10.12.2020.   
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ватрогасном 

дому у 

Власеници 

Власеница и 

„ТОПЛОТА“ 

д.о.о. Угљевик, 
лидер групе 

„ВИС“ д.о.о. 

Власеница  

4403109080006 

дана; плаћање по 

испостављању 

ситуација; 

 Набавка 

радних 
униформи за 

потребе 

Територијал
не 

ватрогасне 

јединице  
општине 

Власеница 

Директни 

споразум 

„MILTEX“ 

д.о.о. Бањалука 
4400981780003 

5.996,90 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

испоруку 15 дана од 

дана закључења 

уговора; плаћање у 

року од 7 дана од 

дана испоруке робе; 

  18.12.2020.   

 Санација 

зграде 
Општинске 

управе 

општине 
Власеница 

Отворени 

поступак 

„МЕГА-

ПРОЈЕКТ“ 
д.о.о. Братунац 

4400264870006 

195.135,84 КМ без 

ПДВ-а; рок 

извођења радова 90 

дана; плаћање у року 

од 15 дана од дана 

испостављања 

ситуације; 

  18.1.2021.   

 Услуга 
стручно-

техничког 

надзора над 
извођењем 

радова 

Директни 
споразум 

Властимир 
Симанић 

2.000,00 КМ без 

ПДВ-а; плаћање 30 

дана од дана израде 

коначног извјештаја 

  12.1.2021.   

 Радови на 

прикључку 
објекта на 

водоводну и 

канализацио
ну мрежу у 

насељу 

Драгасевац 
(Светлана 

Јовановић) 

Директни 

споразум 

ЈКП 

„Власеница“ 
д.о.о. 

Власеница 

4404668510009 

1.325,50 КМ; 15 дана 

је рок извођења 

радова; плаћање 7 

дана након прегледа 

и примопредаје 

радова; 

  24.2.2021.   

 Радови на 

прикључку 

објекта на 

водоводну и 

Директни 

споразум 

ЈКП 

„Власеница“ 

д.о.о. 

Власеница 

3.364,19 КМ; 15 дана 

је рок извођења 

радова;  плаћање 7 

дана након прегледа 

  24.2.2021.   
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канализацио

ну мрежу у 

насељу Луке 
(Средоје 

Кљештан) 

4404668510009 и примопредаје 

радова; 

 Радови на 

прикључку 
објекта на 

водоводну и 
канализацио

ну мрежу у 

насељу 
Драгасевац  

Даринка 

Васиљковић 

Директни 

споразум 

ЈКП 

„Власеница“ 
д.о.о. 

Власеница 
4404668510009 

1.309,31 КМ; 15 дана 

је рок извођења 

радова;  плаћање 7 

дана након прегледа 

и примопредаје 

радова; 

  24.2.2021.   

 Регулациони 
план за 

подручје 

Крушевик, 
Заједницу и 

Лијепу 

Раван на 
територији 

општине 

Власеница 

Директни 
споразум 

„ПРОЈЕКТ“ 
а.д. Бањалука 

4401555970004 

5.900,00 КМ; израда 

нацрта плана у року 

од 60 дана од дана 

закључења уговора; 

плаћање 50% у року 

од 10 дана од дана 

закључења уговора, 

остатак након 

пријема 

документације; 

  26.2.2021.   

 Додатни 

радови на 

санацији 
зграде 

Општинске 

управе 
општине 

Власеница 

Преговарачки 

поступак без 

објаве 
обавјештења о 

набавци  

„МЕГА-

ПРОЈЕКТ“ 

д.о.о. Братунац 
4400264870006 

38.769,28 КМ без 

ПДВ-а; рок 

извођења радова 30 

дана од дана 

закључења уговора; 

плаћање у року од 

15 дана од дана 

испостављања 

ситуације; 

  15.4.2021.   

 Услуга 
стручно-

техничког 

надзора над 
асфалтирањ

ем улица и 

путева 2021. 
година 

Директни 
споразум 

Миле 
Симанић, 

Власеница 

3.000,00 КМ без 

пореза, рок за 

извршење услуге 

фискална 2021. 

година; 

  18.5.2021.   
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 Збрињавање 

паса 

луталица  

Директни 

споразум 

ЈКП ГЛОГ 

Источни Стари 

Град 
4403175380002 

100,00 КМ је 

јединична цијена; 

рок за пружање 

услуге је 1(једна) 

година; плаћање у 

року од 30 дана од 

дана испостављања 

рачуна 

  16.6.2021.   

 Израда 

стручног 

мишљења и 
урбанистичк

о-техничких 

услова за 
објекте 

капеле, 

спомен собе 

и музеја као 

и санација 

војничког 
гробља у 

Власеници 

Директни 

споразум 

„РАДИС“ 

д.о.о. Источно 

Сарајево 
4400548800008 

5.900,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

испоруку 30 дана; 

плаћање у року од 

30 дана од дана 

достављања 

документације за 

плаћање; 

  8.7.2021.   

 Системска 

дератизација 
општине 

Власеница 

за 2021. 
годину 

Директни 

споразум 

САНИТАРАЦ 

д.о.о. 
Власеница 

4400272380000 

5.995,00 КМ; 7 дана 

је рок за извршење 

услуге; плаћање 

након извршења 

услуге; 

  30.6.2021.   

 Израда 

стручног 
мишљења и 

УТУ за 

објекат 
капеле, 

спомен собе 

и музеја као 
и санацију 

војничког 

гробља у 
Власеници 

Директни 

споразум 

„РАДИС“ 

д.о.о. Источно 
Сарајево 

4400548800008 

5.900,00 без ПДВ-а; 

рок за извршење 

услуге 30 дана од 

дана закључења 

уговора; плаћање у 

року од 7 дана од 

дана примопредаје 

документације 

  8.7.2021.   

 Набавка 

рефлектора 
за 

кошаркашко  

Директни 

споразум 

„ГЛОБАЛ БХ“ 

Брод 
4403443900006 

3.264,00 КМ без 

ПДВ-а; рок 

испоруке 7 дана; 

плаћање 7 дана 

  5.7.2021.   
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игралиште након испоруке 

 Набавка 
штампача  

Директни 
споразум 

„MIT-ALEX“ 
д.о.о. Тузла 

4209109500004 

551,28 КМ без ПДВ-

а; рок за испоруку 3 

дана од дана 

закључења уговора; 

Плаћање у року од 

21 дан од дана 

испоставе 

потврђених фактура; 

  28.7.2021.   

 Набавка 

рачунара 

Директни 

споразум 

„DOPER-

TECH“ Т.Р. 
Кисељак 

4337392220002 

2.400,30 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

испоруку је 5 дана; 

плаћање у року од 

21 дан од дана 

испоруке робе 

  26.7.2021.   

 Набавка 
софтвера за 

овјере 

Конкурентски 
захтјев за 

доставу понуда 

„ИТИНЕРИС“ 
д.о.о. Тузла 

4209718600007 

3.200,00 КМ без 

ПДВ-а; испорука у 

року од 15 дана од 

дана закључења 

уговора; плаћање у 

року од 21 дан;  

  28.7.2021.   

 Радови на 

санацији 
дијела 

зграде ЈУ 

Културни 
центар 

Власеница 

Директни 

споразум 

„ВИС“ д.о.о. 

Власеница 

5.609,41 КМ; рок 

извођења радова 30 
дана од дана 

закључења уговора; 

плаћање након 
извођења радова; 

  29.6.2021.   

 Набавка 

лиценци за 
кориштење 

софтвера  

Директни 

споразум 

„ИТИНЕРИС“ 

д.о.о. Тузла 
4209718600007 

6.000,00 КМ без 

ПДВ-а; испорука 7 

дана након 

закључења уговора; 

Плаћање у року од 

21 дана испоруке 

  19.8.2021.   

 Саднице 
воћа за 

пољопривре

дне 
произвођаче 

Конкурентски 
захтјев за 

доставу понуда 

ОПППУЗ 
„БИОС“ п.о. 

Високо 

 

29.988,40 КМ без 

ПДВ-а; рок 

испоруке 10 дана од 

дана закључења 

уговора; плаћање 

  15.9.2021.   
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на подручју 

општине 

Власеница 

након испоруке и 

примопредаје робе; 

 Санација 
дијела крова 

ЈУ Културни 

центар 
Власеница  

Директни 
споразум 

„ВИС“ д.о.о. 
Власеница 

4403109080006 

5.994,00 КМ без 

ПДВ-а; рок 

извођења радова 30 

дана; плаћање након 

прегледа и 

примопредаје 

радова; 

  27.9.2021.    

 Вршење 
геодетског 

снимања 

постојећег 
стања у 

векторском 

облику 

одговарајуће 

размјере, 

израду 
ажурне 

геодетске 

подлоге, а 
све за 

потребе 

Регулационо
г плана 

зимског 

спортско-

рекреативно

г центра 

„Игришта“ у 
Власеници 

 

Директни 
споразум 

„ПРОЈЕКТ“ 
а.д. Бањалука 

4401555970004 

5.800,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

извршење услуге је 

10 дана; плаћање 

50% аванс а остатак 

30 дана од дана 

прегледа и 

примопредаје. 

  5.11.2021.   

 Услуга 
израда 

регулационо

г плана 
зимског 

спортско-

рекреативно

г центра 

„Игришта“ у 

Власеници 

Директни 
споразум 

„ПРОЈЕКТ“ 
а.д. Бањалука 

4401555970004 

5.900,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

извршење услуге 

180 дана од дана 

закључења уговора; 

плаћање 50% аванс а 

остатак 30 дана од 

дана закључења 

уговора. 

  5.11.2021.   
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 Санација  

зграде 

Општинске 
управе 

општине 

Власеница 

Отворени  

поступак 

„МЕГА-

ПРОЈЕКТ“ 

д.о.о. Источна 
Илиџа 

4400264870006 

144.729,11 КМ без 

ПДВ-а; рок 

извођења радова 30 

дана; плаћање у року 

од 30 дана од дана 

испостављања 

ситуација. 

  15.11.2021.   

 Набавка 

намјештаја 

за 
Друштвени 

центар (МЗ) 

 

Директни 

споразум 

ТР 

„МЛАДОСТ“ 

Милићи 

4.050,00 КМ без 

ПДВ-а; рок 

испоруке 7 дана од 

дана закључења 

уговора; плаћање у 

року од 21 дан. 

  18.11.2021.   

 Главни 

пројекат 
уређења 

корита 

ријеке 
Тишча 

општина 
Власеница 

Конкурентски 

захтјев за 
доставу понуда 

„INK 

CONSTRUCT
OR“ д.о.о. 

Бањалука 

4403095430009 

12.900,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

испоруку услуге је 

30 дана од дана 

закључења уговора; 

плаћање у року од 

30 дана. 

  10.12.2021.   

 Рачунарска 

опрема за 

потребе МЗ 
на подручју 

општине 

Власеница 

Конкурентски 

захтјев за 

доставу понуда 

„ДИГИТАРИЈ

А“ д.о.о. 

Сарајево 
4201551320006 

19.680,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

испоруку робе 30 

дана од дана 

закључења уговора. 

  7.1.2022.   

 Украшавање 

урбаног 

подручја 
општине 

Власеница 

за 
новогодишњ

е празнике 

Директни 

споразум 

„КОРОНА“ 

д.о.о. 

Власеница 
4400270920007 

6.000,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

пружање услуге је 5 

дана од дана 

закључења уговора; 

плаћање након 

испоставе 

документације; 

  11.1.2022.   

 Чишћење 
снијега у 

руралном 

подручју на 
територији 

општине 

Власеница 

Директни 
споразум 

„КОРОНА“ 
д.о.о. 

Власеница 

4400270920007 

6.000,00 КМ без 

ПДВ-а; рок за 

пружање услуге је 

2022. година; 

плаћање по 

испостави фактура. 

  11.1.2022.   
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М.П.                                                                          Потпис одговорне особе 

     ________________________ 


