ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ ЗA 2017. ГОДИНУ
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1.

Израда измјене
ЈУ Институт
дијела
за урбанизам,
Регулационог плана
грађевинарст
Јакуповци - запад
во и
(ревизија) екологију
Архитектонске
Републике
услуге, техничке
Српске Бања
услуге и услуге
Лука, ЈИБ
планирања Конкурент 440087915000
71240000-2
ски захтјев 3

Вриједност: 2.031,58 КМ са
ПДВ (1.736,40 КМ без
ПДВ), период трајања: по
изради и предаји елабората
Плана, рок извршења:
Израда и предаја овјереног
преднацрта Плана - 30 дана
од дана издавања налога од
стране Носиоца припреме,
израда и предаја приједлога
нацрта Плана - 25 дана од
дана одржавања стручне
расправе о преднацрту
Плана, израда и предаја
приједлога Плана - 25 дана
од одржавања јавне
расправе о примједбама,
приједлозима и
мишљењима на нацрт
документа, израда и предаја
елабората Плана - 10 дана
од дана усвајања Плана на
сједници Скупштине
Општине Лакташи, рок
плаћања: након предаје
елабората Плана и
испостављања фактуре

стављено
13.01.2017. ван снаге

2.

Набавка хљеба и
пецива - Хљеб 15811100-7

Производно
трговинска
радња
''Пекара
Благојевић''
с.п. Лакташи,
ЈИБ
Директни 450307778000
споразум 5

Вриједност: 3.071,43 КМ са
ПДВ (2.625,15 КМ без
ПДВ), период трајања:
07.02.2017.-31.12.2017.
године, рок извршења:
сукцесивно према
захтјевима Наручиоца, рок
плаћања: у законском року,
након примитка фактуре

23.02.2018.
07.02.2017. 1.486,74 KM

3.

Производно
трговинска
радња
Набавка хране ''Пекара
Паштета - 15131310Благојевић''
1, Јогурт и остали
с.п. Лакташи,
ферментисани
ЈИБ
млијечни производи Директни 450307778000
- 15551000-5
споразум 5

Вриједност: 6.917,55 КМ са
ПДВ (5.912,43 КМ без
ПДВ), период трајања:
07.02.2017.-31.12.2017.
године, рок извршења:
сукцесивно према
захтјевима Наручиоца, рок
плаћања: у законском року,
након примитка фактуре

30.01.2018.
07.02.2017. 4.344,48 KM

4.

П.У.Р.
''Хемијска
чистионица''
Услуге хемијске
вл. Невенка
чистионе - Услуге
Бабић, с.п.
прања и хемијског
Лакташи, ЈИБ
чишћења - 98310000-Директни 450546756000
9
споразум 9

5.

Набавка дневних
И.Д.П.Д.
новина за потребе
''Дистрибуциј
Општинске управе
а'' д.о.о.
Општине Лакташи Лакташи, ЈИБ
Новине - 22210000- Директни 440185801000
5
споразум 3

6.

Набавка кафе Кафа, чај и сродни
производи 15860000-4

'Минеа'' д.о.о.
Градишка,
ЈИБ
Директни 440107487000
споразум 6

Вриједност: 1.550,00 КМ
без ПДВ, период трајања:
07.02.2017.-31.12.2017.
године, рок извршења: 2
дана од дана преузимања
робе, рок плаћања: у
законском року, након
испостављене фактуре за
извршене услуге
Вриједност: 1.693,17 КМ са
ПДВ (1,447,15 КМ без
ПДВ), период трајања:
06.02.2017.-06.02.2018.
године, рок извршења:
дневно, рок плаћања: 7 дана
од дана извршене испоруке
и испостављања фактуре
Вриједност: 3.118,98 КМ са
ПДВ (2.665,80 КМ без
ПДВ), период трајања:
08.02.2017.-08.02.2018.
године, рок извршења:
сукцесивно према
захтјевима Наручиоца, рок
плаћања: у законском року,
након примитка фактуре

30.01.2018.
07.02.2017. 1.415,00 KM

23.02.2018.
06.02.2017. 1.690,56 KM

20.02.2018.
08.02.2017. 1.597,52 KM

7.

8.

Прање моторних
возила - Прање
аутомобила и
сличне услуге 50112300-6

Вриједност: 3.220,00 КМ
без ПДВ, период трајања:
Предузетничк 07.02.2017.-31.12.2017.
а радња
године, рок извршења: 2
праоница
сата од момента довожења
''Логос'' с.п. возила на ауто-праону, рок
Лакташи, ЈИБ плаћања: по испостављеним
Директни 450536378000 мјесечним фактурама за
споразум 7
извршене услуге

30.01.2018.
07.02.2017. 3.220,00 KM

Набавка природне
изворске воде за
водомат системе Природна вода 41100000-0

Вриједност: 5.770,00 КМ са
ПДВ (4.931,62КМ без ПДВ),
период трајања: 08.02.2017.'Aqua tim
31.12.2017. године, рок
distribucija''
извршења: у року од 24 часа
д.о.о.
од наруџбе Наручиоца, рок
Лакташи, ЈИБ плаћања: по испорученој
Директни 440384260000 роби и испостављеној
споразум 8
фактури

30.01.2018.
08.02.2017. 3.870,00 KM

9.

Вриједност: 6.987,24 КМ са
ПДВ (5.972,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
13.02.2017.-31.12.2017.
године, рок извршења: у
року од 24 сата, од момента
позива, направити
спецификацију услуга и
доставити кориснику, те
Одржавање
'Lukas
након добијеног одобрења
рачунарске опреме computers''
од наручиоца приступити
Одржавање
д.о.о.
реализацији, рок плаћања:
рачунарских
Лакташи, ЈИБ 30 дана од дана
периферних уређаја -Директни 440116699000 испостављања фактуре за
50323100-6
споразум 8
извршене услуге

08.02.2018.
13.02.2017. 6.984,90 KM

Одржавање
програмске
подршке - Услуге
повезане са
софтвером 10. 72260000-5

'е-инфо'' д.о.о.
Бања Лука,
ЈИБ
Директни 440177345000
споразум 4

Набавка цвијећа Резано цвијеће 11. 03121200-7

ТПР Цвјећара
и погребне
услуге ''Кала''
вл. Зоран
Савић с.п.
Лакташи, ЈИБ
Директни 450779289000
споразум 0

Вриједност: 3.486,60 КМ са
ПДВ (2.980,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
14.02.2017.-14.02.2018.
године, рок извршења: у
року од 24 сата, од момента
позива (искључујући
нерадне дане и оразнике),
рок плаћања: извршилац ће
наручиоцу на почетку
мјесеца за текући мјесец
фактурисати услугу
одржавања програмске
подршке у износу од 193,05
КМ у наредних 12 мјесеци,
а интервенције ће посебно
фактурисати након
извршене услуге по норма
сату програмера
Вриједност: 3.090,00 КМ
без ПДВ, период трајања:
21.02.2017.-21.02.2018.
године, рок извршења:
сукцесивно према наруџби
Наручиоца, рок плаћања: у
законском року, након
примитка фактуре за
испоручену робу

23.02.2018.
14.02.2017. 2.831,40 КМ

30.01.2018.
21.02.2017. 3075,00 КМ

Санација подземних
цијеви и вентила на
топловодној мрежи
Општине Лакташи Цијеви за гријање 12. 44163121-4

Вриједност: 6.903,00 КМ са
ПДВ (5.900,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
21.02.2017.-10.03.2017.
'Термоелектр године, рок извршења: у
о-НС'' д.о.о. року од 15 дана од дана
Градишка,
потписивања уговора, рок
ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
Директни 440104518000 испостављања фактуре за
споразум 9
извршене услуге

Вриједност: 259.934,24 КМ
са ПДВ (222.166,02 КМ без
ПДВ), период трајања:
24.02.2017.-31.12.2017.
Услуге провођења
године, рок извршења:
заједничке
КП''Комунала дефинисаће се
комуналне
Отворени ц'' а.д.
појединачним уговорима,
потрошње - Услуге поступак - Лакташи, ЈИБ рок плаћања: 30 дана од
чишћење и метења 1121-1-2-2- 440114793000 дана пријема рачуна а након
13. улица - 90610000-6 5-9/17
2
извршене услуге

16.05.2017.
21.02.2017. 6.903,00 KM

14.02.2018.
259.934,23
24.02.2017. KM

Вриједност: 6.107,40 КМ са
ПДВ (5.220,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
Јавни
20.02.2017.-29.12.2017.
позив у
године, рок извршења:
складу са 'Глас Српске'' благовремено у складу са
Информисање
Анексом а.д. Бања
захтјевима Наручиоца, рок
путем штампаних II дио Б - Лука, ЈИБ
плаћања: 15 дана од дана
медија - Остале
1121-0-2-1- 440170235000 испостављања фактуре за
14. услуге - 98390000-3 7-8/17
9
извршене услуге

13.02.2018.
20.02.2017. 6.107,40 КМ

Вриједност: 9.991,80 КМ са
ПДВ (8.540,00 КМ без
ПДВ), период трајања: до
краја 2017. године, рок
'Грађење
извршења: 3 дана од дана
Услуге чишћења и
Ђурић'' д.о.о. добијања налога од стране
пропирања уличних Отворени Бања Лука,
надзорног органа, рок
сливника - Услуге у поступак - ЈИБ
плаћања: у законском року
области отпадних 1121-1-2-4- 440167021000 по извршеним услугама и
15. вода - 90400000-1 5-10/17
5
испостављеној ситуацији

15.06.2017.
06.03.2017. 9.945,00 KM

Вриједност: 6.997,37 КМ са
ПДВ (5.980,66 КМ без
ПДВ), период трајања:
08.02.2017.-31.12.2017.
године, рок извршења:
'Frutela group'' сукцесивно према
Набавка пића д.о.о. Бања
захтјевима Наручиоца, рок
Воћни сокови Лука, ЈИБ
плаћања: у законском року
15321000-4, Сок од Директни 440085530000 након примитка фактуре за
16. јабуке - 15321600-0 споразум 4
испоручену робу
Вриједност: 2.965,95 КМ са
НИГД
ПДВ (2.535,00 КМ без
''Дневне
ПДВ), период трајања:
Медијско
независне
07.03.2017.-29.12.2017.
представљање
новине године, рок извршења:
путем радија Радио НЕС'' благовремено у складу са
Опште пакетне
д.о.о. Бања
захтјевима Наручиоца, рок
радио услуге
Лука, ЈИБ
плаћања: у законском року
(GPRS) - 64212500- Директни 440084886000 по извршеним услугама и
17. 0
споразум 2
испостављеној фактури

30.01.2018.
08.02.2017. 6.420,54 KM

06.11.2017.
07.03.2017. 1.139,58 KM

Вриједност: 999,18 КМ са
ПДВ (854,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 07.03.2017.Набавка књига
31.03.2017. године, рок
Монографија
УГ ''Collegium извршења: 3 дана од дана
Православни
Intellectum'' обостраног потписивања
манастири
д.о.о. Бања
уговора, рок плаћања: у
Републике Српске Лука, ЈИБ
законском року по
Штампане књиге - Директни 440385886000 извршеној испоруци и
18. 22110000-4
споразум 0
испостављеној фактури
Изнајмљивање
Вриједност: 14.800,50 КМ
мултифункцијских
са ПДВ (12.650,00 КМ без
уређаја (копир,
ПДВ), период трајања:
принтер, скенер,
10.03.2017.-10.03.2018.
факс) - Услуге
године, рок извршења: 3
развоја програма за
дана од дана добијања
општу подршку,
'Драгичевић'' налога од стране надзорног
подршку
д.о.о. Бања
органа, рок плаћања: у
компримовања и
Лука, ЈИБ
законском року по
штампања Конкурент 440113886000 извршеним услугама и
19. 72212770-7
ски захтјев 0
испостављеној ситуацији

15.05.2017.
07.03.2017. 999,18 KM

28.12.2017.
14.796,88
10.03.2017. KM

Вриједност: 4.500,00 КМ са
ПДВ (3.846,15 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком готовог
Снимање
'Авалон
материјала, рок извршења:
промотивног филма
Студио'' с.п. 45 дана од дана обостраног
- Услуге
Градишка,
потписивања уговора, рок
приказивања видеоЈИБ
плаћања: у законском року
филмова - 92140000- Директни 450601030000 од дана завршеног посла и
20. 4
споразум 8
испостављања фактуре

25.07.2017.
15.03.2017. 4.500,00 KM

Вриједност: 6.493,50 КМ са
ПДВ (5.550,00 КМ без
Припрема за
ПДВ), период трајања: са
штампање,
преузимањем
штампање
инвестиционих водича и
инвестиционог
каталога производно
водича и каталога
оријентисаних предузећа,
производно
рок извршења: 45 дана од
оријентисаног
дана обостраног
предузећа - Услуге
'Аватар'' с.п. потписивања уговора, рок
повезане са
Лакташи, ЈИБ плаћања: у законском року
штампањем Директни 450755177000 од дана завршеног посла и
21. 79820000-8
споразум 3
испостављања фактуре

25.07.2017.
15.03.2017. 6.493,50 KM

Вриједност: 4.989,40 КМ са
'Нискоградња' ПДВ (4.264,40 КМ без
' д.о.о.
ПДВ), период трајања:
Јавни
Лакташи,
15.03.2017.-31.12.2017.
Услуге ресторана и позив у
Хотел
године, рок извршења: у
услуге послуживања складу са ''Ћубић''
термину који му доставу
храном и пићем Анексом Глмочани,
уговорни орган, рок
Услуге ресторана и II дио Б - ЈИБ
плаћања: 15 дана од дана
услуге послуживања 1121-0-2-2- 440117962000 испостављања фактуре за
22. храном - 55300000-3 7-18/17
5
извршене услуге

08.02.2018.
15.03.2017. 4.541,50 КМ

Вриједност: 7.020,00 КМ са
ПДВ (6.000,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
након истека гарантног
Извођење завршних
рока, рок извршења: 15
радова - кречење
дана од дана увођења у
унутрашњих зидова
посао, гарантни рок: 1
на згради
'Te Ca Si
година од дана предаје
Општинске управе
Monting''
окончане ситуације, рок
Општине Лакташи д.о.о. Бања
плаћања: у законском року
Остали завршни
Лука, ЈИБ
по испостављеним
грађевински радови -Директни 440253432000 ситуацијама за изведене
23. 45450000-6
споразум 6
радове

06.06.2017.
04.04.2017. 7.020,00 KM

Вриједност: 69.768,55 КМ
са ПДВ (59.631,24 КМ без
ПДВ), период трајања:
24.03.2017.-24.03.2018.
Одржавање градске
'Kaldera
године, рок извршења:
расвјете на подручју
company''
дефинисаће се
општине Лакташи - Отворени д.о.о.
појединачним уговорима
Услуге одржавања поступак - Лакташи, ЈИБ рок плаћања: 7 дана од дана
уличне расвјете 1121-1-2- 440118519000 пријема рачуна а након
24. 50232100-1
15-5-23/17 4
извршених услуга

21.03.2018.
69.767,27
24.03.2017. KM

Професионално
управљање
процесом и
спровођење
поступка
пријевременог
откупа и
поништења
обвезница друге
емисије јавном
понудом Општине
Лакташи 'Advantis
Брокерске услуге у
broker'' а.д.
пословању с
Бања Лука,
вредносним
ЈИБ
папирима Директни 440262121000
25. 66131000-7
споразум 4

13.04.2017.
31.03.2017. 2.000,00 KM

Вриједност: 2.000,00 КМ
без ПДВ, период трајања:
до завршетка посла, рок
извршења: 30 дана од дана
стицања услова за
реализацију услуга, рок
плаћања: 7 дана од дана
потписивања овог уговора

Вриједност: 705.053,85 KM
bez PDV (za kredit u iznosu
od 4.000.000,00 КМ), период
трајања: 8 година (грејс
период износи 2 године од
датума ступања на снагу
Дугорочно
уговора). Грејс период је
кредитно задужење
урачунат у период отплате
Општине Лакташи у
кредита, рок извршења: 7
сврху
дана од дана потписа
рефинансирања
уговора и достављања
неисплаћеног
Банци инструмената
дугорочног дуга,
обезбјеђења кредита,
односно
камата: 3,55% на годишњем
финансирања
нивоу, рок плаћања (отплате
пријевременог
кредита): у 72 мјесечне рате
откупа обвезница II
у износу од 55.555,56 КМ у
емисије и
складу са ануитетним
обрачунате камате
планом, а које доспијевају
до дана отплате, као Отворени 'UniCredit
посљедњег дана у мјесецу
и за финансирање поступак - Bank'' а.д.
почев од 30.04.2019. године
пренесених обавеза - међународ Бања Лука,
и уз доспијеће кредита на
Услуге одобравања ни тендер - ЈИБ
дан 31.03.2025. године, при
кредита - 66113000- 1121-1-2-3- 440095888000 чему отплата дуга почиње
26. 5
5-26/17
9
истеком грејс периода.

31.03.2017.

Вриједност: 5.616,00 КМ са
ПДВ (4.800,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
04.04.2017.-04.04.2018.
године, рок извршења:
периодично у складу са
законском регулативом,
шестомјесечно и годишње,
а акт о процјени ризика,
план евакуације,
правилнике о заштити на
раду и заштите од пожара
Заштита на раду и
урадити у року од 60 дана
заштита од пожара 'Превентива'' од дана потписивања
Услуге у области
д.о.о. Бања
уговора, рок плаћања: у 12
здравства и
Лука, ЈИБ
једнаких мјесечних рата у
безбједности Директни 440262326000 року од 60 дана од дана
27. 71317200-5
споразум 9
испостављања фактуре

11.05.2018.
04.04.2017. 5.616,00 КМ

Вриједност: 3.497,13 КМ са
ПДВ (2.989,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
Институт за 04.04.2017.-04.04.2018.
грађевинарст године, рок извршења:
во ''ИГ'' д.о.о. дефинисаће се
Пружање
Бања Лука,
појединачним уговорима
геодетских услуга ЈИБ
рок плаћања: 30 дана од
Геодетске услуге - Конкурент 440091831000 дана пријема рачуна а након
28. 71355000-1
ски захтјев 5
извршених услуга

16.02.2018.
03.04.2017. 859,95 KM

Вриједност: 1.500,00 КМ са
ПДВ (1.282,05 КМ без
ПДВ), период трајања: до
Јавни
'Lider MM Co'' завршетка цјелокупног
Гастрономске
позив у
д.о.о.
уговореног посла, рок
услуге - храна и
складу са Лакташи,
извршења: у термину који
пиће -Услуге
Анексом Мотел ''Боми'' му доставу уговорни орган,
ресторана и услуге II дио Б - Трн, ЈИБ
рок плаћања: 7 дана од дана
послуживања
1121-0-2-3- 440325247001 испостављања фактуре за
29. храном - 55300000-3 7-27/17
0
извршене услуге

27.04.2017.
12.04.2017. 1.500,00 KM

Вриједност: 18.900,00 КМ
са ПДВ (16.153,85 КМ без
ПДВ), период трајања: до
истека гарантног рока, рок
извршења: 3 дана од дана
обостраног потписивања
уговора, гарантни рок: 2
'Ц - ауто''
године без обзира на
Набавка путничког
д.о.о. Бања
пређену километражу, рок
аутомобила - Други
Лука, ЈИБ
плаћања: у року од 7 дана
лични аутомобили - Конкурент 440272160000 од дана испостављања
30. 34115000-6
ски захтјев 4
фактуре

19.05.2017.
18.900,00
10.04.2017. KM

'Центрокоп
транс''
вл.Жељко
Санација моста на
Дабић с.п.
ријеци Врбас у Трну
Лакташи, ЈИБ
- Комуналне услуге - Директни 450311503000
31. 65000000-3
споразум 7

'КГХ
Одржавање система
пројектовање
за хлађење - Услуге
'' д.о.о.
поправака и
Градишка,
одржавања
ЈИБ
расхладних група - Директни 440310126000
32. 50730000-1
споразум 5

Вриједност: 1.998,59 КМ са
ПДВ (1.708,20 КМ без
ПДВ), период трајања: до
истека гарантног рока, рок
извршења: 15 дана од дана
обостраног потписивања
уговора, гарантни рок: 1
година од дана предаје
окончане ситуације,
овјерене од стране
надзорног органа, рок
плаћања: у року од 8 дана
од дана испостављања
фактуре/ситуације
Вриједност: 5.938,92 КМ са
ПДВ (5.076,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
03.05.2017.-31.12.2017.
године, рок извршења:
према захтјевима уговорног
органа, рок плаћања: 30
дана од дана запримања
фактуре за стварно
извршене услуге

01.06.2017.
24.04.2017. 1.998,59 KM

27.06.2017.
03.05.2017. 5.938,92 KM

Вриједност: 3.884,00 КМ са
ПДВ (3.319,65 КМ без
ПДВ), период трајања: до
истека гарантног рока, рок
Набавка смарт ТВ
'Elda lux''
извршења: 5 дана од дана
уређаја и покретног
д.о.о.
потписивања уговора,
ТВ носача Лакташи, ЈИБ гарантни рок: 2 године, рок
Телевизори у боји - Директни 440281061000 плаћања: у законском року
33. 32324100-1
споразум 5
након примитка фактуре

27.06.2017.
03.05.2017. 3.884,00 KM

Вриједност: 9.948,51 КМ са
ПДВ (8.503,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
05.05.2017.-31.12.2017.
године, рок извршења:
према захтјевима уговорног
органа, рок плаћања: 30
дана од дана запримања
фактуре за стварно
извршене услуге

30.10.2017.
05.05.2017. 9.945,00 КМ

Ветеринарска
амбуланта са
апотеком
''Вет центар''
Хигијеничарска
Бања Лука,
служба ЈИБ
Ветеринарске
Конкурент 440327169000
34. услуге - 85200000-1 ски захтјев 4

Вриједност: 11.439,67 КМ
са ПДВ (9.777,50 КМ без
ПДВ), период трајања:
Израда
10.05.2017.-31.12.2017.
хоризонталне
године, рок извршења: 8
сигнализације на
СУР
дана од дана добијања
подручју општине
''Сигнакол''
налога од стране надзорног
Лакташи - Радови
Козарска
органа, рок плаћања: 30
на бојењу ознака на
Дубица, ЈИБ дана од дана запримања
површини путева - Конкурент 450204871000 фактуре за стварно изведене
35. 45233221-4
ски захтјев 0
радове

14.07.2017.
11.319,27
10.05.2017. KM

Санација
макадамских
саобраћајница на
подручју општине
Лакташи - Услуге
поправака,
одржавања и сродне
услуге везане за
друмски саобраћај и
другу опрему 36. 50230000-6

23.11.2017.
50.479,65
18.04.2017. KM

Вриједност: 50.479,65 КМ
са ПДВ (43.145,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
18.04.2017.-31.12.2017.
'Центрокоп
године, рок извршења:
транс'' с.п.
дефинисаће се
Отворени Жељко Дабић појединачним уговорима,
поступак - Лакташи, ЈИБ рок плаћања: 8 дана од дана
1121-1-2- 450311503000 пријема рачуна након
22-5-30/17 7
извршеног пријема услуге

Преговара
чки
поступак
без
објављива
Осигурање новог
ња
моторног возила
обавјеште
Општинске управе - ња о
Услуге осигурања набавци моторних возила - 1121-4-237. 66514110-0
46-5-31/17

'Дрина
осигурање''
а.д. Милићи,
Филијала
Бања Лука,
ЈИБ
440025847000
4

Вриједност: 257,69 КМ без
ПДВ, период трајања:
03.05.2017.-03.05.2018.
године, рок извршења: до
31.05.2017. године, рок
плаћања: 30 дана од дана
запримања фактуре за
стварно извршене услуге

10.05.2017.
03.05.2017. 256,64 KM

Извођење радова на
изградњи крака
водоводне мреже у
Ријечанима до
игралишта дужине
L= 950 m' КП''Будућнос
Грађевински радови
т'' а.д.
на хидрограђевним
Лакташи, ЈИБ
објектима Конкурент 440114785000
38. 45240000-1
ски захтјев 9

Вриједност: 11.561,70 КМ
са ПДВ (9.881,80 КМ без
ПДВ), период трајања: до
завршетка посла, рок
извршења: 60 дана од дана
закључења уговора, рок
плаћања: 30 дана од дана
испостављања ситуације за
стварно изведене радове

15.08.2017.
11.561,70
12.05.2017. KM

Вриједност: 1.600,56 КМ са
ПДВ (1.368,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
Набавка радне
ППТР ''Д&Д испоруком робе, рок
одјеће за паркинг
текс'' с.п.
извршења: до 31.05.2017.
службу општине
Лакташи, ЈИБ године, рок плаћања: у
Лакташи - Спортске Директни 450306836000 законском року по
39. мајице - 18412200-2 споразум 1
испостављању фактуре

05.07.2017.
16.05.2017. 1.600,56 KM

ЈУ Институт
за урбанизам,
грађевинарст
Израда Студије за
во и
заштиту парк шуме
екологију
''Јелића брдо'' Републике
Услуге
Српске Бања
урбанистичког
Лука, ЈИБ
планирања Конкурент 440087915000
40. 71410000-5
ски захтјев 3

Вриједност: 3.510,00 КМ са
ПДВ (3.000,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
извршењем услуге и
предајом елабората Студије,
рок извршења: израда и
предаја приједлога Студије 18 мјесеци од дана издавања
налога од стране носиоца
припреме, достава
изјашњења о примједбама
на приједлог Студије - 20
дана од дана завршетка
јавног увида и достава
примједби у писменој
форми од стране Носиоца
израде, израда и предаја
елабората Студије - 15 дана
од дана усвајања Студије на
сједници Скупштине
општине Лакташи рок
плаћања: након предаје
предметне документације и
испостављања фактуре

23.11.2018.
12.05.2017. 3.510,00 КМ

'Алтернативн
а телевизија''
Медијско
д.о.о. Бања
презентовање путем
Лука, ЈИБ
телевизије - Остале Директни 440094687000
41. услуге - 98390000-3 споразум 8

Одржавање зелених
површина и засада у
путном појасу на
подручју општине
КП''Комунала
Лакташи - Услуге
ц'' а.д.
обрезивања дрвећа
Лакташи, ЈИБ
и шишања живице - Конкурент 440114793000
42. 77340000-5
ски захтјев 2

Вриједност: 6.762,60 КМ са
ПДВ (5.780,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
12.05.2017.-29.12.2017.
године, рок извршења: у
року од 3 дана од дана
добијеног налога од стране
Наручиоца, рок плаћања: у
року од 30 дана од дана
извршених услуга и
испостављене фактуре
Вриједност: 17.080,83 КМ
са ПДВ (14.599,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
15.05.2017.-31.12.2017.
године, рок извршења:
дефинисаће се
појединачним уговорима,
рок плаћања: 90 дана од
дана пријема рачуна а након
извршене услуге

30.01.2018.
12.05.2017. 6.294,60 КМ

19.10.2017.
17.080,83
15.05.2017. KM

Израда техничке
документације
пројекта вертикалне
и хоризонталне
саобраћајне
сигнализације у
засеоку ''Ријека'' у
'INK
Шешковцима,
Constructor''
дужине L= 2 000 m д.о.о. Бања
Услуге техничког
Лука, ЈИБ
пројектовања Конкурент 440309543000
43. 71320000-7
ски захтјев 9

Вриједност послије
завршене е-аукције: 631,17
КМ са ПДВ (539,47 КМ без
ПДВ), период трајања: са
извршењем услуге и
предајом предметне
документације, рок
извршења: 30 дана од дана
потписивања уговора, рок
плаћања: након предаје
предметне документације и
испостављања фактуре
Вриједност: 1.453,84 КМ са
ПДВ (1.242,60 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком робе, рок
извршења: 5 радних дана по
Набавка заштитних
извршеној уплати аванса,
фолија за прозоре 'Фирмограф'' рок плаћања: 100 %
Тракаста фолија или
п.о. Бања
авансно, одмах по
трака за
Лука, ЈИБ
обостраном потписивању
исправљање Директни 450505057000 уговора и испостављању
44. 30192910-3
споразум 1
авансне фактуре

14.08.2017.
22.05.2017. 631,17 KM

31.05.2017.
23.05.2017. 1.453,84 KM

Услуге дораде и
преправке пулта
поште и
информација у
улазном холу
Општине - Услуге
поправака и
одржавања
намјештаја 45. 50850000-8
Одржавање
локалних и
некатегорисаних
(асфалтних)
саобраћајница и
улица у насељу на
подручју општине
Лакташи - Услуге
поправака и
одржавања 46. 50000000-5

Вриједност: 1.556,10 КМ са
ПДВ (1.330,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
истеком гарантног рока,
рок извршења: 15 дана од
'Пештан''
дана обостраног
д.о.о.
потписивања овог уговора,
Гламочани, гарантни рок: 1 година, рок
Лакташи, ЈИБ плаћања: у законском року
Директни 440116486000 по извршењу, наком
споразум 0
примитка фактуре

13.07.2017.
23.05.2017. 1.556,10 KM

Вриједност: 173.639,12 КМ
са ПДВ (148.409,50 КМ без
ПДВ), период трајања:
10.05.2017.-31.12.2017.
године, рок извршења:
'Козарапутеви дефинисаће се
Отворени '' а.д. Бања
појединачним уговорима,
поступак - Лука, ЈИБ
рок плаћања: 30 дана од
1121-1-2- 440080490000 дана пријема рачуна а након
25-5-36/17 7
извршене услуге

19.10.2017.
173.597,48
10.05.2017. KM

Вриједност: 994,50 КМ са
ПДВ (850,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 29.05.2017.Јавни
10.06.2017. године, рок
позив у
НИД ''Нови извршења: благовремено по
складу са печат'' д.о.о. добијеном налогу од стране
Информисање
Анексом Бања Лука,
Наручиоца, рок плаћања: у
путем штампаних II дио Б - ЈИБ
року од 7 дана од дана
медија - Остале
1121-0-2-4- 440356789000 извршених услуга и
47. услуге - 98390000-3 7-38/17
9
испостављене фактуре

30.03.2017.
29.05.2017. 921,38 КМ

Набавка и
постављање
вертикалне
сигнализације на
подручју општине
Лакташи 'Буљан цесте''
Постављање
д.о.о.
саобраћајних
Крешево, ЈИБ
знакова - 45233290- Конкурент 423605465000
48. 8
ски захтјев 9

15.01.2018.
22.05.2017. 8.308,40 KM

Вриједност: 9.360,00 КМ са
ПДВ (8.000,00 КМ без
ПДВ), период трајања: до
завршетка услуга, рок
извршења: 20 радних дана
од дана добијеног налога
Уговорног органа, рок
плаћања: 90 дана од дана
запримања ситуације за
стварно изведене радове

Набавка и
постављање табли
за насељена мјеста
на подручју
општине Лакташи и
табли забрањено
бацање смећа КП''Комунала
Постављање
ц'' а.д.
саобраћајних
Лакташи, ЈИБ
знакова - 45233290- Конкурент 440114793000
49. 8
ски захтјев 2

Вриједност: 7.195,50 КМ са
ПДВ (6.150,00 КМ без
ПДВ), период трајања: од
08.06.2017.-31.12.2017.
године, рок извршења:
одмах по добијеном налогу
Уговорног органа, рок
плаћања: у законском року
од дана запримања мјесечне
ситуације за стварно
изведене радове

06.12.2017.
08.06.2017. 7.195,50 КМ

Вриједност: 20.638,80 КМ
са ПДВ (17.640,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
07.06.2017.-07.06.2018.
године, рок извршења:
физичко обезбјеђење
објекта од 07.00-21.00 час у
току петодневне радне
недеље, 07.00-15.00 часова у
току једног дана викенда,
мониторинг и интервенција
радним даном од 07.00Јавни
21.00 часова, викендом
позив у
'Alpha 15.00-7.00 часова,
Физичко
складу са security'' д.о.о. празником 00.00-24.00
обезбјеђење објекта Анексом Бања Лука,
часова, рок плаћања: у
Општине Лакташи - II дио Б - ЈИБ
законском року по
Чуварске службе - 1121-0-2-5- 440282351000 испостављању мјесечне
50. 79713000-5
7-39/17
0
фактуре за извршене услуге

25.06.2018.
20.638,80
07.06.2017. КМ

Геодетске услуге Геодетске услуге 51. 71355000-1

Вриједност: 4.855,50 КМ са
ПДВ (4.150,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
Институт за 19.05.2017.-31.12.2017.
грађевинарст године, рок извршења:
во ''ИГ'' д.о.о. дефинисаће се
Бања Лука,
појединачним уговорима
ЈИБ
рок плаћања: 30 дана од
Конкурент 440091831000 дана пријема рачуна а након
ски захтјев 5
извршеног пријема услуге

Вриједност: 4.132,44 КМ са
ПДВ (3.532,00 КМ без
ПДВ), период трајања: од
16.06.2017.-31.12.2017.
Набавка гума за
године, рок извршења:
моторна возила
'Аутостарчеви сукцесивно према захтјеву
Општинске управе
ћ'' д.о.о. Бања Наручиоца, рок плаћања: у
Општине Лакташи Лука, ЈИБ
законском року по
Гуме за аутомобиле -Директни 440228136000 испостављању фактуре за
52. 34351100-3
споразум 6
стварно испоручену робу

30.01.2018.
19.05.2017. 489,06 KM

08.02.2018.
16.06.2017. 3.612,80 КМ

'Графопрес''
вл. Верхас
Марио с.п.
Услуге штампања Лакташи, ЈИБ
Услуге штампања - Директни 450312585000
53. 79810000-5
споразум 2

Поправка одбојне
ограде на
надвожњаку према
Јаблану и Буковици
КП''Комунала
и поправка рампе на
ц'' а.д.
мосту у Трну Лакташи, ЈИБ
Грађевински радови Директни 440114793000
54. - 45000000-7
споразум 2

Вриједност: 2.992,86 КМ са
ПДВ (2.558,00 КМ без
ПДВ), период трајања: по
извршењу услуге, рок
извршења: 60 дана од дана
обостраног потписивања
овог уговора, рок плаћања:
по извршеним услугама и
испостављеној фактури
Вриједност: 1.989,00 КМ са
ПДВ (1.700,00 КМ без
ПДВ), период трајања: до
завршетка посла, рок
извршења: започети одмах
по добијеном налогу
Надзорног органа а
завршити најкасније до
30.06.2017. године, рок
плаћања: у законском року
од дана запримања мјесечне
ситуације за стварно
изведене радове

30.01.2018.
13.06.2017. 2.963,61 KM

07.08.2017.
14.06.2017. 1.989,00 KM

Набавка књига за
чисту петицу Штампане књиге 55. 22110000-4

Вриједност: 695,52 КМ са
ПДВ (594,46 КМ без ПДВ),
период трајања: са
испоруком робе, рок
извршења: одмах по
'Сладабони'' обостраном потписивању
д.о.о. Бања
овог уговора, рок плаћања:
Лука, ЈИБ
7 дана од дана извршене
Директни 440096531000 испоруке и испостављања
споразум 5
фактуре

Вриједност: 61.887,85 КМ
са ПДВ (52.895,60 КМ без
Асфалтирање пута у
ПДВ), период трајања: до
Друговићима поред
истека гарантног рока,
кућа Манојловић,
гарантни рок: 2 године од
Гушић и Сумрак и
дана извршене
асфалтирање пута у
примопредаје радова, рок
Шушњарима извршења: 10 дана од дана
засеок Бабића
'Хидро-коп'' обостраног потписа
ријека - Радови на Отворени д.о.о. Бања
уговора, рок плаћања: у
поплочавању и
поступак - Лука, ЈИБ
законском року по
асфалтирању 1121-1-3- 440091785000 испостављеним ситуацијама
56. 45233222-1
43-5-40/17 6
за стварно изведене радове

13.07.2017.
26.06.2017. 695,52 КМ

10.08.2017.
61.887,85
05.06.2017. KM

Вриједност: 15.000,00 КМ
са ПДВ (12.820,51 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком робе, рок
извршења: 30 дана од дана
'Dak family'' обостраног потписивања
Набавка садног
д.о.о.
уговора, рок плаћања: 7
материјала јагоде Лакташи, ЈИБ дана од дана извршене
Саднице - 03451100- Конкурент 440397493000 испоруке и испостављања
57. 7
ски захтјев 7
фактуре

25.08.2017.
15.000,00
03.07.2017. KM

Вршење услуга
дезинсекције и
уништавања
штеточина на
подручју општине
Лакташи - Услуге
дезинфекције и
уништавања
'Еко Бел''
штеточина у
д.о.о.
градским и сеоским
Лакташи, ЈИБ
срединама Конкурент 440085548000
58. 90670000-4
ски захтјев 2

26.07.2017.
20.960,55
07.07.2017. KM

Вриједност: 20.960,55 КМ
са ПДВ (17.915,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
завршетком услуга, рок
извршења: максимално 5
дана од обостраног
потписивања уговора, рок
плаћања: 15 дана од дана
извршених услуга и
испостављене фактуре

Вриједност: 11.130,20 КМ
са ПДВ (9.512,99 КМ без
ПДВ), период трајања:
Услуге одржавања
10.07.2017.-10.07.2018.
моторних возила
године, рок извршења:
Општинске управе
'Аутостарчеви дефинисаће се
Општине Лакташи ћ'' д.о.о. Бања појединачним уговорима,
Услуге поправака и
Лука, ЈИБ
рок плаћања: 30 дана од
одржавања Конкурент 440228136000 дана пријема рачуна а након
59. 50000000-5
ски захтјев 6
извршеног пријема услуге

27.07.2018.
10.698,66
10.07.2017. КМ

Вриједност: 33.906,60 КМ
са ПДВ (28.980,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
Набавка
истеком гарантног рока,
рачунарских
рок извршења: 10 дана од
јединица са
дана обостраног
лиценцираним
потписивања уговора,
оперативним
'Lanaco'' д.о.о. гарантни рок: 5 година на
системом Бања Лука,
испоручену робу, рок
Рачунарска опрема
ЈИБ
плаћања: 15 дана од дана
и потрепштине Конкурент 440085319000 извршене испоруке и
60. 30200000-1
ски захтјев 7
испостављене фактуре

31.09.2017.
33.906,60
03.07.2017. КМ

Санација моста у
Слатини Грађевински радови
на мосту - 45221110- Конкурент
61. 6
ски захтјев

'Центрокоп
транс'' с.п.
Жељко Дабић
Лакташи, ЈИБ
450311503000
7

Санација
деградираних
површина
'Јавни превоз
пољопривредног
Зеленика'' с.п.
земљишта Лакташи, ЈИБ
Чишћење и санација Директни 450682978000
62. тла - 90522400-6
споразум 9

Вриједност: 8.509,41 КМ са
ПДВ (7.273,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
истеком гарантног рока,
рок извршења: 10 дана од
дана обостраног
потписивања уговора,
гарантни рок: 1 година, рок
плаћања: 8 дана од дана
испостављања ситуације за
изведене радове
Вриједност: 7.000,00 КМ са
ПДВ (5.982,91 КМ без
ПДВ), период трајања: са
завршетком радова, рок
извршења: са налозима
изданим од стране
наручиоца а најкасније до
31.08.2017. године, рок
плаћања: 30 дана од дана
испостављања ситуације за
изведене радове

17.08.2017.
14.07.2017. 8.509,41 KM

13.09.2017.
31.07.2017. 7.000,00 КМ

Вриједност: 1.791,50 КМ са
ПДВ (1.531,20 КМ без
ПДВ), период трајања: са
истеком гарантног рока,
Антивирусни
рок извршења: 15 дана од
програм за заштиту
дана обостраног
информационог
'Lanaco'' д.о.о. потписивања уговора,
система Бања Лука,
гарантни рок: 1 година, рок
Програмски пакет
ЈИБ
плаћања: по извршеној
за заштиту од
Директни 440085319000 испоруци и инсталацији и
63. вируса - 48760000-3 споразум 7
испостављеној фактури

21.09.2017.
02.08.2017. 1.791,50 KM

Вриједност: 9,360,00 КМ са
ПДВ (8.000,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
31.07.2017.-31.07.2018.
године, рок извршења: 2
'Графомарк'' дана од дана добијања
д.о.о.
материјала за штампање,
Лакташи, ЈИБ рок плаћања: 30 дана од
Конкурент 440116737000 дана запримања фактуре за
ски захтјев 3
стварно извршене услуге

05.09.2018.
31.07.2017. 9.313,20 КМ

Штампања
Службених
гласника општине
Лакташи - Услуге
штампања 64. 79810000-5

Кошење амброзије
на парцелама
пољопривредног
земљишта гдје нема
КП''Комунала
власника и чији је
ц'' а.д.
власник Општина Лакташи, ЈИБ
Услуге уништавања Конкурент 440114793000
65. корова - 77312100-1 ски захтјев 2

'Биљотека
Набавка поклон
Смиље'' с.п.
пакета за првачиће Бања Лука,
Штампане књиге,
ЈИБ
брошуре и леци Директни 450983188000
66. 22100000-1
споразум 1

'Elda lux''
Набавка клима
д.о.о.
уређаја - Уређаји за
Лакташи, ЈИБ
климатизацију Директни 440281061000
67. 39717200-3
споразум 5

Вриједност: 12.998,96 КМ
са ПДВ (11.110,22 КМ без
ПДВ), период трајања:
14.08.2017.-30.09.2017.
године, рок извршења:
дефинисаће се
појединачним уговорима,
рок плаћања: 60 дана од
дана пријема рачуна а након
извршене услуге
Вриједност: 2.280,00 КМ са
ПДВ (2.280,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком робе, рок
извршења: одмах по
обостраном потписивању
овог уговора, рок плаћања:
7 дана од дана извршене
испоруке и испостављања
фактуре
Вриједност: 697,79 КМ са
ПДВ (596,40 КМ без ПДВ),
период трајања: са
испоруком робе, рок
извршења: 2 дана од дана
потписивања овог уговора,
рок плаћања: у законском
року након примитка
фактуре

25.10.2017.
12.998,96
14.08.2017. KM

06.09.2017.
28.08.2017. 2.280,00 KM

08.02.2018.
06.09.2017. 697,79 KM

Вриједност: 6.646,77 КМ са
ПДВ (5.681,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
Одржавање система
07.09.2017.-15.11.2017.
за гријање - Услуге
'Термоелектр године, рок извршења:
поправака и
о-НС'' д.о.о. према захтјевима уговорног
одржавања
Градишка,
органа, рок плаћања: 30
централнога
ЈИБ
дана од дана запримања
гријања - 50720000- Директни 440104518000 фактуре за стварно
68. 8
споразум 9
извршене услуге

Израда програма за
израду Основе
заштите, уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта општине
Лакташи - Услуге
управљања
природним
ресурсима или
услуге
планирања
стратегије очувања
природних ресурса 69. 90712400-5

Вриједност послије
завршене е-аукције:
27.686,88 КМ са ПДВ
(23.664,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
извршењем услуге и
предајом предметне
документације, рок
извршења: 60 календарских
Институт за дана од дана обостраног
грађевинарст потписивања овог уговора,
во ''ИГ'' д.о.о. рок плаћања: 30 дана од
Бања Лука,
дана испостављања
ЈИБ
фактуре, након предаје
Конкурент 440091831000 финалног извјештаја о
ски захтјев 5
проведеним активностима

23.11.2017.
07.09.2017. 6.646,77 КМ

Рок
извршењ
а: 90
календар
ских дана
од дана
обостран
ог
потписив
ања овог
уговора,
17.11.201
7. године

20.03.2018.
27.686,88
07.09.2017. KM

Услуге чишћења
зграде општинске
управе Лакташи Услуге чишћења
стамбених објеката,
зграда и прозора - Директни
70. 90911000-6
споразум

Набавка горива за
потребе провођења
активности Мјесних
заједница општине
Лакташи - Дизел
71. гориво - 09134200-9

Отворени
поступак 1121-1-162-5-51/17

Вриједност: 2.942,55 КМ са
ПДВ (2.515,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
извршењем услуге, рок
извршења: 3 дана од дана
добијеног позива од стране
'КТЦ'' д.о.о. наручиоца, рок плаћања: 7
Лакташи, ЈИБ дана од дана испостављања
440327240000 фактуре за стварно
0
извршене услуге
Вриједност: 15.702,32 КМ
са ПДВ (13.420,79 КМ без
ПДВ), период трајања:
'Нестро
21.08.2017.-30.11.2017.
петрол'' а.д. године, рок извршења: 5
Бања Лука,
дана од добијеног налога од
ЈИБ
стране Наручиоца, рок
440095926000 плаћања: 30 дана од дана
4
испостављања ситуације

04.10.2017.
19.09.2017. 2.942,55 КМ

13.02.2018.
15.603,61
21.08.2017. KM

Асфалтирање дијела
Улице Мије
Алексића у
Јакуповцима Радови на
Отворени
поплочавању и
поступак асфалтирању 1121-1-372. 45233222-1
68-5-57/17

'Козарапутеви
'' а.д. Бања
Лука, ЈИБ
440080490000
7

Извођење радова на
'Центрокоп
водотоку
транс'' с.п.
Маховљанске
Жељко Дабић
ријеке - Радови
Лакташи, ЈИБ
ископа и земљани Конкурент 450311503000
73. радови - 45112000-5 ски захтјев 7

Вриједност: 25.974,00 КМ
са ПДВ (22.200,00 КМ без
ПДВ), период трајања: до
истека гарантног рока,
гарантни рок: 2 године од
дана извршене
примопредаје радова, рок
извршења: 30 дана од дана
обостраног потписивања
овог уговора и добијеног
налога од стране Наручиоца
радова, рок плаћања: у
законском року по
испостављеним ситуацијама
за стварно изведене радове
Вриједност: 12.437,10 КМ
са ПДВ (10.630,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
18.09.2017.-30.09.2017.
године, рок извршења: 7
дана од дана добијеног
налога од стране Уговорног
органа, рок плаћања: 8 дана
од дана испостављања
ситуације за изведене
радове

05.01.2018.
25.824,53
03.10.2017. КМ

25.10.2017.
12.437,10
18.09.2017. KM

Израда техничке
документације за
изградњу кружне
раскрснице са
реконструкцијом
Институт за
дијела
грађевинарст
Магистралног пута
во ''ИГ'' д.о.о.
М-16 у Лакташима Бања Лука,
Услуге техничког
ЈИБ
пројектовања Конкурент 440091831000
74. 71320000-7
ски захтјев 5

Друмски превоз
посјетиоца на IV
Сајам Лакташи
'Голд транс''
Етно 2017. - Најам
д.о.о.
возила за превоз
Лакташи, ЈИБ
путника с возачем - Директни 440114599000
75. 60170000-0
споразум 8

Вриједност: 7.020,00 КМ са
ПДВ (6.000,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
извршењем услуге и
предајом предметне
документације, рок
извршења: 30 дана од дана
обостраног потписивања
уговора, рок плаћања: 80%
по извршеним услугама и
преданој документацији а
20 % по извршеној ревизији
пројектне документације
Вриједност: 2.500,00 КМ са
ПДВ (2.136,72 КМ без
ПДВ), период трајања: са
извршењем услуге, рок
извршења: према захтјеву
Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности, рок
плаћања: по завршетку
услуга и испостављеној
фактури

16.02.2018.
16.10.2017. 7.020,00 КМ

22.09.2017.
15.09.2017. 2.500,00 KM

Вриједност: 1.638,00 КМ са
ПДВ (1.400,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
извршењем услуге, рок
извршења: према захтјеву
'Голд транс'' Одјељења за привреду и
Друмски превоз
д.о.о.
друштвене дјелатности, рок
учесника сајма Лакташи, ЈИБ плаћања: по завршетку
Ванредни путнички Директни 440114599000 услуга и испостављеној
76. превоз -60140000-1 споразум 8
фактури

Плаћено од
стране
УНДП
15.11.2017.
15.09.2017. 1.638,00 КМ

Вриједност: 5.840,64 КМ са
ПДВ (4.992,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
извршењем услуге, рок
извршења: изнајмљивање и
Закуп штандова за
монтирање према захтјеву
сајам ''Лакташи етно
Одјељења за привреду и
2017. година'' друштвене дјелатности а
Услуге давања
'Силк'' с.п.
демонтирање и одвоз у року
сопствених
Бања Лука,
од 5 дана од дана завршетка
некретнина у најам
ЈИБ
сајма, рок плаћања: по
или закуп Директни 450820025000 завршетку услуга и
77. 70200000-3
споразум 0
испостављеној фактури

Плаћено од
стране
УНДП
03.10.2017.5
05.09.2017. .840,64 КМ

'Супер
петрол'' д.о.о.
Бања Лука,
Јавни
ПЈ ''Хотел
позив у
Браћ Ђукић''
складу са Друговићи,
Ресторанске услуге - Анексом ЈИБ
Услуге ресторана и II дио Б - 440115374003
услуге послуживања 1121-0-2-6- 7
78. храном - 55300000-3 7-59/17

Вриједност: 3.000,00 КМ са
ПДВ (2.564,10 КМ без
ПДВ), период трајања: до
завршетка цјелокупног
уговореног посла, рок
извршења: у термину који
му доставу уговорни орган,
рок плаћања: 30 дана од
дана испостављања фактуре
за извршене услуге
Вриједност: 9.999,76 КМ са
ПДВ (8.546,80 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком робе, рок
извршења: 30 дана од дана
'Dak family'' обостраног потписивања
д.о.о.
уговора, рок плаћања: 7
Лакташи, ЈИБ дана од дана извршене
Конкурент 440397493000 испоруке и испостављања
ски захтјев 7
фактуре

06.11.2017.
09.10.2017. 3.000,00 KM

Набавка садног
материјала винове
лозе - Саднице 79. 03451100-7

13.02.2018.
23.10.2017. 9.999,75 KM

Вриједност: 386,10 КМ са
ПДВ (330,00 КМ без ПДВ),
период трајања: до истека
гарантног рока, рок
извршења: 15 дана од дана
обостраног потписивања
уговора, гарантни рок: 1
година од дана предаје
'Центрокоп
окончане ситуације,
транс'' с.п.
овјерене од стране
Санација моста на
Жељко Дабић надзорног органа, рок
ријеци Врбас у Трну
Лакташи, ЈИБ плаћања: у року од 8 дана
- Земљани радови - Директни 450311503000 од дана испостављања
80. 45112500-0
споразум 7
фактуре/ситуације

14.12.2017.
06.11.2017. 386,10 KM

Вриједност: 16.492,32 КМ
са ПДВ (14.096,00 КМ без
ПДВ), период трајања: до
истека гарантног рока, рок
извршења: 60 дана од дана
обостраног потписивања
уговора, гарантни рок: 2
година од дана предаје
Санација моста на
'Центрокоп
окончане ситуације,
ријеци Црквена у
транс'' с.п.
овјерене од стране
Милошевцима Жељко Дабић надзорног органа, рок
Грађевински радови
Лакташи, ЈИБ плаћања: у року од 8 дана
на мосту - 45221110- Конкурент 450311503000 од дана испостављања
81. 6
ски захтјев 7
фактуре/ситуације

22.10.2018.
16.492,32
30.10.2017. КМ

Вриједност: 4.172,51 КМ
без ПДВ, период трајања:
24.11.2017.-24.11.2018.
године, рок извршења:
одмах а најкасније 15 дана
од дана предаје
'Брчко гас
комплетиране
осигурање''
документације осигуранику
д.д. Брчко
исплатити накнаду за штету
Осигурање
Подружница проузроковану настанком
моторних возила Бања Лука,
осигураних случајева, рок
Финансијске услуге
ЈИБ
плаћања: по извршеној
и услуге осигурања - Директни 460001383007 регистрацији возила и
82. 66000000-0
споразум 1
испостављеној фактури

13.11.2018.
24.11.2017. 4.170,09 КМ

Вриједност: 3.042,00 КМ са
Израда пројектне
ПДВ (2.600,00 КМ без
документације
ПДВ), период трајања: са
главног пројекта
извршењем услуге и
(пројекта за
предајом предметне
извођење) за
документације, рок
реконструкцију
Институт за извршења: 30 дана од дана
коловозне
грађевинарст обостраног потписивања
конструкције моста
во ''ИГ'' д.о.о. уговора, рок плаћања: 80%
на ријеци Врбас Бања Лука,
по извршеним услугама и
Услуге техничког
ЈИБ
преданој документацији а
пројектовања Конкурент 440091831000 20 % по извршеној ревизији
83. 71320000-7
ски захтјев 5
пројектне документације

21.03.2018.
16.11.2017. 3.042,00 КМ

Вриједност: 54.969,53 КМ
са ПДВ (46.982,50 КМ без
Крчење шибља и
ПДВ), период трајања:
растиња у путном
13.11.2017.-31.12.2017.
појасу на подручју
КП
године, рок извршења:
општине Лакташи ''Комуналац'' одмах а најкасније до
Услуге обрезивања Отворени а.д. Лакташи, 31.12.2017. године, рок
дрвећа и шишања поступак - ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
живице - 77340000- 1121-1-2- 440114025000 испостављања ситуације а
84. 5
84-5-83/17 6
након извршене услуге

Вршење услуга
дератизације на
подручју општине
Лакташи - Услуге
дератизације 85. 90923000-3

Вриједност: 16.430,00 КМ
са ПДВ (14.042,73 КМ без
ПДВ), период трајања: са
'Еко Бел''
завршетком услуга, рок
д.о.о.
извршења: максимално 20
Лакташи, ЈИБ дана, рок плаћања: 30 дана
Конкурент 440085548000 од дана извршених услуга и
ски захтјев 2
испостављене фактуре

08.02.2018.
54.969,53
13.11.2017. КМ

24.01.2018.
16.430,00
27.11.2017. КМ

Набавка горива Нафтни деривати,
гориво, електрична
енергија и остали
извори енергије 09000000-3, Нафта
и дестилати 86. 09130000-9
Одржавање
локалних и
некатегорисаних
путева у зимским
условима на
подручју општине
Лакташи за зимску
сезону 2017/18
године - Услуге
чишћења снијега 87. 90620000-9

'Супер
петрол'' д.о.о.
Отворени Бања Лука,
поступак - ЈИБ
1121-1-1- 440115374000
78-5-85/17 2

КП
''Комуналац''
Отворени а.д. Лакташи,
поступак - ЈИБ
1121-1-2- 440114025000
85-5-1/18 6

Вриједност: 33.496,34 КМ
са ПДВ (28.629,35 КМ без
ПДВ), период трајања: са
13.11.2017.-13.11.2018.
године, рок извршења:
одмах по обостраном
потписивању овог
споразума и појединачног
уговора, рок плаћања: 30
дана од дана извршене
испоруке и испостављања
фактуре
Вриједност: 149.991,89 КМ
са ПДВ (128.198,20 КМ без
ПДВ), период трајања:
15.11.2017.-31.03.2018.
године, рок извршења:
дефинисаће се
појединачним уговорима,
рок плаћања: 30 дана од
дана испостављања овјерене
ситуације а након извршене
услуге

24.09.2018.
33.495,36
13.11.2017. КМ

12.04.2018.
149.973,28
17.11.2017. КМ

Рјешавање одводње
'Центрокоп
у Улици Мире
транс'' с.п.
Цикоте у
Жељко Дабић
Лакташима - Радови
Лакташи, ЈИБ
ископа и земљани Конкурент 450311503000
88. радови - 45112000-5 ски захтјев 7

Извођење радова на
заштити мостова у
Слатини и
Крнетама Грађевински радови
на мосту - 45221110- Конкурент
89. 6
ски захтјев

'Центрокоп
транс'' с.п.
Жељко Дабић
Лакташи, ЈИБ
450311503000
7

Вриједност: 13.811,85 КМ
са ПДВ (11.805,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
30.11.2017.-31.12.2017.
године, рок извршења: 15
дана од дана добијеног
налога од стране Уговорног
органа, рок плаћања: 8 дана
од дана испостављања
ситуације за изведене
радове
Вриједност: 3.109,86 КМ са
ПДВ (2.658,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
истеком гарантног рока,
рок извршења: 7 дана од
дана обостраног
потписивања овог уговора,
гарантни рок: 2 године од
дана предаје окончане
ситуације, рок плаћања: 8
дана од дана испостављања
ситуације за изведене
радове

19.01.2018.
13.803,08
30.11.2017. КМ

25.12.2017.
04.12.2017. 3.109,86 КМ

Извођење радова на
изградњи моста на
ријеци Каменици у
Рајчевцима Грађевински радови
на мосту - 45221110- Конкурент
90. 6
ски захтјев

'Центрокоп
транс'' с.п.
Жељко Дабић
Лакташи, ЈИБ
450311503000
7

Извођење радова на
бетонирању улазносилазних рампи на
мосту на ријеци
'Центрокоп
Турјаници у
транс'' с.п.
Љубатовцима Жељко Дабић
Радови ископа и
Лакташи, ЈИБ
земљани радови Конкурент 450311503000
91. 45112000-5
ски захтјев 7

Вриједност: 14.998,82 КМ
са ПДВ (12.819,50 КМ без
ПДВ), период трајања: са
истеком гарантног рока,
рок извршења: 15 дана од
дана обостраног
потписивања овог уговора,
гарантни рок: 2 године од
дана предаје окончане
ситуације, рок плаћања: 8
дана од дана испостављања
ситуације за изведене
радове
Вриједност: 4.699,89 КМ са
ПДВ (4.017,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
завршетком радова, рок
извршења: 3 дана од дана
обостраног потписивања
овог уговора, рок плаћања:
8 дана од дана
испостављања ситуације за
изведене радове

15.06.2018.
14.363,80
04.12.2017. КМ

25.12.2017.
04.12.2017. 4.699,89 КМ

Вриједност: 6.672,24 КМ са
ПДВ (5.702,76 КМ без
Набавка материјала
ПДВ), период трајања: са
за грађевинске и
испоруком робе, рок
завршне радове
'Грамин''
извршења: 15 дана од дана
друштвеног дома у
д.о.о.
обостраног потписивања
Великом Блашку Јакуповци - уговора, рок плаћања: 8
Прозори, врата и
Лакташи, ЈИБ дана од дана извршене
сродни артикли Конкурент 440114866000 испоруке и испостављања
92. 44221000-5
ски захтјев 9
фактуре
Вриједност: 2.574,44 КМ са
ПДВ (2.200,38 КМ без
'Грађа-МН'' ПДВ), период трајања: са
с.п.
испоруком робе, рок
Набавка материјала
Стијаковић
извршења: 5 дана од дана
за грађевинске
Наталија
обостраног потписивања
радове на
Бања Лука,
уговора, рок плаћања: 8
друштвеном дому у
ЈИБ
дана од дана извршене
Милосавцима Конкурент 450979172000 испоруке и испостављања
93. Вијци - 44530000-4 ски захтјев 6
фактуре

05.02.2018.
04.12.2017. 6.672,24 КМ

16.01.2018.
08.12.2017. 2.574,44 КМ

Вриједност: 5.579,26 КМ са
ПДВ (4.768,60 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком робе, рок
Набавка материјала
'Грамин''
извршења: 10 дана од дана
за изградњу моста у
д.о.о.
обостраног потписивања
Шешковцима Јакуповци - уговора, рок плаћања: 8
Адитиви за цемент,
Лакташи, ЈИБ дана од дана извршене
малтер или бетон - Конкурент 440114866000 испоруке и испостављања
94. 24957200-9
ски захтјев 9
фактуре

16.02.2018.
04.12.2017. 5.579,26 КМ

Интервентне услуге
на саобраћајницама,
ради безбједног
одвијања саобраћаја
и кретања пјешака,
на подручју
општине Лакташи Услуге поправака,
одржавања и сродне
услуге везане за
друмски саобраћај и
другу опрему 95. 50230000-6

05.01.2018.
18.980,91
27.11.2017. КМ

Вриједност: 18.982,92 КМ
са ПДВ (16.224,72 КМ без
ПДВ), период трајања:
27.11.2017.-31.12.2017.
'Центрокоп
године, рок извршења:
транс'' с.п.
дефинисаће се
Отворени Жељко Дабић појединачним уговорима,
поступак - Лакташи, ЈИБ рок плаћања: 8 дана од дана
1121-1-2- 450311503000 пријема рачуна а након
89-5-91/17 7
извршеног пријема услуге

Вриједност: 1.684,12 КМ са
ПДВ (1.439,42 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком робе, рок
Набавка материјала
'Грамин''
извршења: 8 дана од дана
за изградњу моста у
д.о.о.
обостраног потписивања
Ријечанима Јакуповци - уговора, рок плаћања: 8
Адитиви за цемент,
Лакташи, ЈИБ дана од дана извршене
малтер или бетон - Конкурент 440114866000 испоруке и испостављања
96. 24957200-9
ски захтјев 9
фактуре

Набавка
надстрешница за
аутобуска
стајалишта Аутобуске
надстрешнице 97. 44212321-5

Вриједност: 10.998,52 КМ
са ПДВ (9.400,44 КМ без
ПДВ), период трајања: са
истеком гарантног рока,
рок извршења: 25 дана од
дана обостраног
КП
потписивања уговора,
''Комуналац'' гарантни рок: 1 година од
а.д. Лакташи, дана извршене
ЈИБ
примопредаје, рок плаћања:
Конкурент 440114025000 након извршене испоруке и
ски захтјев 6
испостављања фактуре

16.02.2018.
04.12.2017. 1.684,12 КМ

14.02.2018.
10.998,52
04.12.2017. КМ

Вриједност: 2.106,00 КМ са
ПДВ (1.800,00 КМ без
Ревизија пројектне
ПДВ), период трајања: са
документације: за 3
испоруком ревидоване
пјешачке стазе на
документације, рок
подручју општине
'Урбис
извршења: 20 дана од дана
Лакташи центар'' д.о.о. обостраног потписивања
Пројектовање и
Бања Лука,
овог уговора, рок плаћања:
извођење
ЈИБ
након предаје ревидоване
истраживања и
Директни 440316884000 документације и
98. развоја - 73300000-5 споразум 6
испостављања фактуре

12.01.2018.
04.12.2017. 2.106,00 КМ

Ревизија пројектне
документације: и то
сљедећих пројеката:
1. ''Повезивање
водоводних система
Маглајани и
Кришковци'', 2.
Снабдијевање
водом насеља
Бошковићи'' и 3.
''Водовод насеља
ЈУ Институт
Алексићи''
за урбанизам,
(Повезивање јавног
грађевинарст
водовода и
во и
локалног водовода
екологију
Мала Цетина) Републике
Пројектовање и
Српске Бања
извођење
Лука, ЈИБ
истраживања и
Директни 440087915000
99. развоја - 73300000-5 споразум 3

Вриједност: 2.400,00 КМ са
ПДВ (2.051,28 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком ревидоване
документације, рок
извршења: 7 дана од дана
обостраног потписивања
овог уговора, рок плаћања:
након предаје ревидоване
документације и
испостављања фактуре

16.02.2018.
04.12.2017. 2.400,00 КМ

Набавка услуга
анализе
финансијских
извјештаја
предузећа - Услуге
финансијског
савјетовања, обраде
финансијских
'Пословне
трансакција и
новине'' д.о.о.
услуге клириншких
Сарајево, ЈИБ
организација Директни 420141476000
100 66170000-2
споразум 7

Вриједност: 1.228,50 КМ са
ПДВ (1.050,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
27.11.2017.-28.11.2018.
године, рок извршења: 48
часова од добијеног налога
од стране Наручиоца, рок
плаћања: 30 дана од дана
запримања мјесечне
фактуре за стварно
извршене услуге
Вриједност: 4.104,81 КМ
без ПДВ, период трајања:
01.12.2017.-01.12.2018.
'Дрина
године, рок извршења: у
Осигурање имовине
осигурање''
року од 1 дана од предаје
и лица Општинске
а.д. Милићи, комплетиране
управе општине
Филијала
документације (одштетног
Лакташи Бања Лука,
захтјева), рок плаћања: два
Финансијске услуге
ЈИБ
пута у току године
и услуге осигурања - Конкурент 440025847011 (полугодишње), на основу
101 66000000-0
ски захтјев 0
испостављене фактуре

13.02.2018.
27.11.2017. 1.228,50 КМ

07.06.2018.
01.12.2017. 4.082,93 КМ

Набавка средстава
за одржавање
хигијене у згради
Општинске управе
Општине Лакташи Тоалетни папир,
марамице, пешкири
и салвете - 337600005, Тоалетни папир 33761000-2,
Папирни брисачи за
руке - 33763000-6,
Средство за
чишћење руку Конкурент
102 33741100-7
ски захтјев

Вриједност: 10.988,54 КМ
са ПДВ (9.391,91 КМ без
ПДВ), период трајања:
11.12.2017.-11.12.2018.
године, рок извршења:
'Еуро сан''
сукцесивно према наруџби
д.о.о. Бања
наручиоца, рок плаћања:у
Лука, ЈИБ
законском року, након
440163581000 примитка мјесечне фактуре
8
за испоручену робу

10.01.2019.
11.12.2017. 8.970,41 КМ

Анализа могућности
за тржишно
повезивање и
директне
инвестиције на
подручју општине
Лакташи - Услуге
анализе - 71620000- Директни
103 0
споразум

Вриједност: 5.500,00 КМ
без ПДВ, период трајања:
27.11.2017.-31.12.2017.
године, рок извршења: до
'Стратос''
25.12.2017. године, рок
д.о.о. Бања
плаћања: 30 дана од дана
Лука, ЈИБ
запримања мјесечне
440376771000 фактуре за стварно
5
извршене услуге

27.12.2017.
27.11.2017. 5.500,00 КМ

Вриједност: 2.040,00 КМ
без ПДВ, период трајања: са
испоруком робе, рок
извршења: до 25.12.2017.
године, рок плаћања: након
испостављања фактуре а из
Буџета пројекта ''Дијаспора
Набавка опреме за
ПРСЗ ''Копча'' у Лакташима кроз привреду
КУД ''Славко
с.п. Лакташи, и културу'' који се
Мандић'' - Одјевни
ЈИБ
имплементира у оквиру
предмети Директни 450967654000 УНДП пројекта ''Дијаспора
104 18300000-2
споразум 2
за развој Д4Д''

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Дијаспора
у
Лакташима
кроз
привреду и
културу''
односно
пројекта
''Дијаспора
за развој
06.12.2017. Д4Д''

Набавка вуне и
одржавање
радионице ПРСЗ ''Копча''
репродукционог
с.п. Лакташи,
материјала - Вунена
ЈИБ
предива - 19432000- Директни 450967654000
105 3
споразум 2

Извођење радова на
КП
уличној одводњи
''Будућност''
код зграда
а.д. Лакташи,
павиљона - Радови
ЈИБ
ископа и земљани Конкурент 440114785000
106 радови - 45112000-5 ски захтјев 9

Вриједност: 900,00 КМ без
ПДВ, период трајања: са
испоруком робе и
извршењем услуге
одржавања радионице, рок
извршења: до 25.12.2017.
године, рок плаћања: након
испостављања фактуре а из
Буџета пројекта ''Дијаспора
у Лакташима кроз привреду
и културу'' који се
имплементира у оквиру
УНДП пројекта ''Дијаспора
за развој Д4Д''
Вриједност: 3.196,21 КМ са
ПДВ (2.731,80 КМ без
ПДВ), период трајања:
11.12.2017.-31.12.2017.
године, рок извршења: 15
дана од дана добијеног
налога од стране уговорног
органа, рок плаћања: 8 дана
од дана испостављања
ситуације за изведене
радове

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Дијаспора
у
Лакташима
кроз
привреду и
културу''
односно
пројекта
''Дијаспора
за развој
06.12.2017. Д4Д''

16.02.2018.
11.12.2017. 3.196,21 КМ

Вриједност: 3.260,00 КМ
без ПДВ, период трајања: са
Редовна годишња
извршењем услуге, рок
надзорна посјета у
'Bureau
извршења: максимално два
складу са нормом
Veritas
дана, рок плаћања: 30 дана
ISO 9001:2015 Croatia'' д.о.о. од дана испостављања
Ревизорске услуге - Директни Ријека, ЈИБ фактуре за стварно
107 79212000-3
споразум 82798532151 извршену услугу
Вриједност: 6.996,60 КМ са
ПДВ (5.980,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
Набавка ронилачке
'CGM design'' испоруком робе, рок
опреме - Ронилачка
д.о.о. Бања
извршења: до краја 2017.
опрема и опрема за
Лука, ЈИБ
године, рок плаћања: након
роњење на дах Директни 440078100000 испоруке робе и
108 37412200-1
споразум 3
испостављања фактуре
Набавка
канцеларијског
материјала Папирни или
Вриједност: 20.232,87 КМ
картонски
са ПДВ (17.293,05 КМ без
регистратори,
ПДВ), период трајања:
књиговодствене
11.12.2017.-11.12.2018.
књиге, фасцикле,
године, рок извршења: у
обрасци и други
'Compex''
року од 24 часа од пријема
штампани
д.о.о. Бања
наруџбе од стране
канцеларијски
Лука, ЈИБ
наручиоца, рок плаћања: 30
материјал Конкурент 440078665000 дана од дана испостављања
109 22800000-8
ски захтјев 6
фактуре за испоручену робу

05.02.2018.
30.11.2017. 3.188,00 KM

08.02.2018.
18.12.2017. 6.996,60 КМ

11.12.2017.

Набавка горива за
одржавање
проходности путева
у зимским условима
за потребе мјесних
заједница општине
Лакташи - Нафтни
деривати, гориво,
електрична енергија
и остали
извори енергије 09000000-3, Нафта
и дестилати 110 09130000-9

'Супер
петрол'' д.о.о.
Отворени Бања Лука,
поступак - ЈИБ
1121-1-1- 440115374000
99-5-92/17 2

ПЗПТР
Набавка
''Масив стил''
промотивног банера
с.п.
- Обавијесни и
Маглајани промотивни
Лакташи, ЈИБ
производи Директни 450665968000
111 39294100-0
споразум 4

Вриједност: 11.599,99 КМ
са ПДВ (9.914,52 КМ без
ПДВ), период трајања:
26.12.2017.-26.06.2018.
године, рок извршења:
одмах по потписивању овог
споразума и појединачног
уговора, рок плаћања: 30
дана од дана испостављања
фактуре за испоручену робу
Вриједност: 1.494,97 КМ са
ПДВ (1.277,76 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком робе, рок
извршења: 5 дана од дана
потписивања овог уговора,
рок плаћања: у законском
року након примитка
фактуре за испоручену робу

13.02.2018.
11.599,92
26.12.2017. КМ

08.02.2018.
25.12.2017. 1.494,97 КМ

Вриједност: 990,00 КМ са
ПДВ (846,16 КМ без ПДВ),
ПЗПТР
период трајања: са
''Масив стил'' извршењем услуга, рок
с.п.
извршења: 5 дана од дана
Маглајани - потписивања овог уговора,
Поправка столица Лакташи, ЈИБ рок плаћања: у законском
Дијелови сједишта - Директни 450665968000 року након примитка
112 39114000-4
споразум 4
фактуре за испоручену робу
Услуге разгртања и
уклањања снијега са
градских
саобраћајница
(тргова, тротоара,
Вриједност: 79.981,20 КМ
паркинга и др.),
са ПДВ (68.360,00 КМ без
набавке
ПДВ), период трајања:
индустријске соли и
13.11.2017.-31.03.2018.
одржавања
године, рок извршења:
проходности у
КП
дефинисаће се
зимским условима
''Комуналац'' појединичним уговором,
за зимску сезону
Отворени а.д. Лакташи, рок плаћања: 30 дана од
2017/2018 - Услуге поступак - ЈИБ
дана испостављања
чишћења снијега - 1121-1-2- 440114025000 ситуације за извршене
113 90620000-9
83-5-84/17 6
услуге

08.02.2018.
25.12.2017. 990,00 КМ

12.04.2018.
79.957,80
13.11.2017. KM

Вриједност: 2.925,00 КМ са
ПДВ (2.500,00 КМ без
ПЗПТР
ПДВ), период трајања: са
''Масив стил'' извршењем услуга, рок
с.п.
извршења: 5 дана од дана
Поправка ормара Маглајани - потписивања овог уговора,
Разни резервни
Лакташи, ЈИБ рок плаћања: у законском
дијелови - 34913000- Директни 450665968000 року након примитка
114 0
споразум 4
фактуре за испоручену робу
Преговара
чки
поступак
Вриједност: 2.981,16 КМ са
без
Ветеринарска ПДВ (2.548,00 КМ без
објављива амбуланта са ПДВ), период трајања: са
ња
апотеком
извршењем услуга, рок
обавјеште ''Вет центар'' извршења: до краја 2017.
Хигијеничарска
ња о
Бања Лука,
године, рок плаћања: 30
служба набавци - ЈИБ
дана од дана запримања
Ветеринарске
1121-4-2-3- 440327169000 фактуре за стварно
115 услуге - 85200000-1 5-2/18
4
извршене услуге

08.02.2018.
25.12.2017. 2.925,00 КМ

29.12.2017.
26.12.2017. 2.981,16 КМ

Вриједност: 1.930,50 КМ са
ПДВ (1.650,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком робе, рок
извршења: 7 дана од дана
Набавка грна за
'Agrocoop''
обостраног потписивања
чишћење снијега
д.о.о.
овог уговора, рок плаћања:
МЗ Алексићи - Алат
Лакташи, ЈИБ у законском року након
за друмске радове - Директни 440116761000 примитка фактуре за
116 44512600-8
споразум 4
испоручену робу

Извођење
интервентних
радова на
водотоцима и
каналима на
подручју општине
Лакташи - Радови
ископа и земљани
117 радови - 45112000-5

'Кубик транс нискоградња''
Отворени д.о.о.
поступак - Лакташи, ЈИБ
1121-1-3- 440114904000
102-5-3/18 4

Вриједност: 38.446,20 КМ
са ПДВ (32.860,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
завршетком извођења
радова, рок извршења: у
складу са налозима изданим
од стране наручиоца, рок
плаћања: 8 дана од дана
испостављања ситуације за
изведене радове

08.02.2018.
18.12.2017. 1.930,50 КМ

01.08.2018.
38.419,51
29.12.2017. КМ

Вриједност: 831,87 КМ са
ПДВ (711,00 КМ без ПДВ),
Набавка радне
период трајања: 27.12.2017. одјеће за комуналне
'Astorija
31.01.2018. године, рок
полицајце општине
company''
извршења: до 29.12.2017.
Лакташи д.о.о. Нови
године, рок плаћања: у
Полицијске
Град, ЈИБ
законском року након
униформе Директни 440076000000 примитка фактуре за
118 35811200-4
споразум 3
испоручену робу

08.02.2018.
27.12.2017. 831,87 KM

М.П.

Потпис одговорног лица
______________________

