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Број:02-404-9/16 
Датум: 27.10.2016. 
 

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Р.б

. 
Опис и ознака 

по ЈРЈН 
Врста 

поступка и 
број 

обавештења о 
додели 

уговора са 
Портала 
јавних 

набавки 

Подаци о 
добављачу/добављачим

а у оквирним 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирно
г споразума 
(вредност, 

период 
трајања/рок 

извршења,рок 
плаћања, 

гарантни рок...) 

Датум 
закључења 

уговора/ 
оквирног 
споразума 

Датум 
потупне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 
вредност 

 

Остатак 
вредности 

уговора 
након 

учињене 
измене/ост

атак 
вредности 
оквирног 
споразума 

1.  Радови на 
одржавању 
сервисних 

путева поред 
одводних 

канала који 
служе за 

одбрану од 
поплава у 
2016.год. 

45233300-2 

Конкурентски 
захтев са 

закључивање
м оквирног 
споразума 

1392-7-3-22-
3-2/16 

Д.Д. „ГАЛАКС-
НИСКОГРАДЊА“ 

БРЧКО 
4600086390002 

Вредност без 
ПДВ-а 

1.000,00 КМ 
рок извршења: 
21.10.2016.год. 
-плаћање након 

извођења 
радова, у складу 

са 
расположивим 
средствима у 
буџету за ову 

намену 

11.10.2016. 
год. 
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2.  
Набавка роба-

одржавање 
канализације у 

насељу 
Дујковача у 
Лончарима  
42972000-0 

 

 
Директни 
споразум 

 
Д.О.О. „ДРАНИК“ 

ПЕЛАГИЋЕВО 

Вредност без 
ПДВ-а 

1.368,03 КМ 
рок извршења: 
26.10.2016.год. 
-плаћање након 

извођења 
радова, у складу 

са 
расположивим 
средствима у 
буџету за ову 

намену 

19.10.2016. 
Год. 

Вредност 
без ПДВ-а: 

1.368,03 
КМ 

извршено 
24.10. 
2016.-

плаћање 
након 

завршетка 
посла 

уговор је 
извршен у 

целости 

3. Радови на 
одржавању и 

заштити 
локалних и 

некатегорисани
х путева и 
улица на 
подручју 

општине Доњи 
Жабар у 
2016.год. 

45233300-2 

конкурентски 
захтев  

Д.Д. „ГАЛАКС-
НИСКОГРАДЊА“ 

БРЧКО 
4600086390002 

Вредност без 
ПДВ-а 

10.062,00 КМ 
рок извршења: 
31.12.2016.год. 
-плаћање након 

извођења 
радова, у складу 

са 
расположивим 
средствима у 
буџету за ову 

намену 

13.09.2016. Вредност 
без ПДВ-а: 
1679,48КМ 

рок 
извршења 
13.10.2016.  
-плаћање 

након 
завршетка 

посла 

Уговор је 
раскинут 

дана 
 17.10.2016. 

Године 
због квара 

на 
механизаци

ји 

Образац мора бити  доступан на интернет страници најмање 3 године                                                   
од потпуне реализације уговора. 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Жељко Марјановић, инж. пољопривреде 
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Доставити: 
1.на интернет страницу општине Доњи Жабар (секретару СО-е Доњи Жабар) 
2.евиденцији 
3.а/а 
 
 
 


