ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ ЗA 2019. ГОДИНУ
1.

2.

Опис и ознака по
Јединственом
Р.б рјечнику јавне
. набавке

3.
Врста
поступка
и број
обавјеште
ња о
додјели
уговора
са
Портала
јавних
набавки

4.

Подаци о
добављачу/до
бављачима у
оквирном
споразуму
(Назив, ИД
број, мјесто)

5.

Основни елементи
уговора/оквирног споразума
(вриједност, период трајања,
рок извршења, рок плаћања,
гарантни период,...)

6.

7.
Остатак
вриједнос
ти
уговора
након
Опис
учињене
измјене измјене/о
основних статак
елеменат вриједнос
а уговора ти
и датум оквирног
измјене споразум

8.

9.

10.

Датум
потпуне
реализације
уговора/окв
Датум
ирног
закључења споразума и
уговора/окв укупна
Напомена
ирног
утрошена
(образложе
споразума вриједност ње)

Набавка
канцеларијског
материјала Папирни или
картонски
регистратори,
књиговодствене
књиге, фасцикле,
обрасци и други
штампани
канцеларијски
материјал 1. 22800000-8

Вриједност: 25.702,15 КМ са
ПДВ (21.967,65 КМ без ПДВ),
период трајања: 04.01.2019.31.12.2019. године, рок
'Compex''
извршења: дефинисаће се у
д.о.о. Бања
налогу Наручиоца, рок
Конкурен Лука, ЈИБ
плаћања: 30 календарских
тски
440078665000 дана од дана испостављања
захтјев
6
фактуре за испоручену робу

24.02.2020.
23.212,95
04.01.2019. КМ

Вриједност: 43.927,65 КМ са
ПДВ (37.545,00 КМ без ПДВ),
период трајања: до истека
гарантног рока, рок
извршења: 7 календарских
дана од дана потписивања
Набавка рачунарске
'Интех'' д.о.о. овог уговора, гарантни рок: 4
опреме - Рачунарска
Бања Лука,
године за хардверски дио
опрема и
Конкурен ЈИБ
опреме, рок плаћања: 15 дана
потрепштине тски
440083529000 након испоручене робе и
2. 30200000-1
захтјев
2
испостављене фактуре

27.03.2019.
43.927,67
16.01.2019. KM

Набавка пића Воћни сокови и
сокови од поврћа 3. 15320000-7

'Ex-compani''
д.о.о.
Лакташи, ЈИБ
Директни 440176071000
споразум 7

Набавка кафе 4. Кафа - 15861000-1

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

Хемијска
чистионица
''Нена''
Услуге хемијске
Невенка
чистионе - Услуге
Бабић с.п.
прања и хемијског
Лакташи, ЈИБ
чишћења - 98310000-Директни 451065549000
5. 9
споразум 3

Вриједност: 5.398,57 КМ са
ПДВ (4.614,16 КМ без ПДВ),
период трајања: 22.02.2019.22.02.2020. године, рок
извршења: сукцесивно према
захтјевима Наручиоца, рок
плаћања: 30 дана од дана
пријема фактуре за
испоручену робу
Вриједност: 2.564,69 КМ са
ПДВ (2.192,05 КМ без ПДВ),
период трајања: 22.02.2019.22.02.2020. године, рок
извршења: сукцесивно према
захтјевима Наручиоца, рок
плаћања: у законском року, по
испорученој роби и
испостављеној фактури
Вриједност: 1.550,00 КМ без
ПДВ, период трајања:
21.02.2019.-21.02.2020.
године, рок извршења: у року
од 2 дана од дана преузимања
робе, рок плаћања: у
законском року за извршене
услуге и испостављену
фактуру

09.03.2020.
5.202,52
22.02.2019. KM

11.02.2020.
1.904,16
22.02.2019. KM

13.12.2019.
1.505,00
21.02.2019. KM

Набавка цвијећа Резано цвијеће 6. 03121200-7

Пружање услуга
прања моторних
возила - Прање
аутомобила и
сличне услуге 7. 50112300-6

Набавка хљеба и
пецива - Хљебни
производи, свјежа
пецива и колачи 8. 15810000-9

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

Директни
споразум

Директни
споразум

'ОК Сервис''
с.п. Лакташи,
ЈИБ
450984532000
9
Производно
трговинска
радња
''Пекара
Благојевић''
с.п. Лакташи,
ЈИБ
450307778000
5

Вриједност: 4.982,50 КМ без
ПДВ, период трајања:
27.02.2019.-27.02.2020.
године, рок извршења:
сукцесивно према наруџби
Наручиоца, рок плаћања: у
законском року, након
примитка фактуре за
испоручену робу
Вриједност: 4.400,00 КМ без
ПДВ, период трајања:
27.02.2019.-27.02.2020.
године, рок извршења: 2 сата
од момента довожења возила
на ауто-праону, рок плаћања:
по испостављеним мјесечним
фактурама за извршене услуге
Вриједност: 2.479,23 КМ са
ПДВ (2.119,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 27.02.2019.27.02.2020. године, рок
извршења: сукцесивно према
захтјевима Наручиоца, рок
плаћања: у законском року, по
испорученој роби и
испостављеној фактури

14.02.2020.
4.977,00
27.02.2019. KM

20.02.2020.
2.120,00
27.02.2019. KM

28.01.2020.
1.595,80
27.02.2019. KM

Производно
трговинска
радња
Набавка хране ''Пекара
Производи
Благојевић''
животињског
с.п. Лакташи,
поријекла, меса и
ЈИБ
месни производи - Директни 450307778000
9. 15100000-9
споразум 5

'Вет центар''
Ветеринарска
амбуланта са
Хигијеничарска
апотеком
служба Бања Лука,
ветеринарске услуге Конкурен ЈИБ
-Ветеринарске
тски
440327169000
10. услуге - 85200000-1 захтјев
4

Набавка дневних
И.Д.П.Д.
новина за потребе
''Дистрибуциј
Општинске управе
а'' д.о.о.
Општине Лакташи Лакташи, ЈИБ
Новине - 22210000- Директни 440185801000
11. 5
споразум 3

Вриједност: 6.943,50 КМ са
ПДВ (5.934,61 КМ без ПДВ),
период трајања: 28.02.2019.28.02.2020. године, рок
извршења: сукцесивно према
захтјевима Наручиоца, рок
плаћања: у законском року, по
испорученој роби и
испостављеној фактури
Вриједност: 14.956,49 КМ са
ПДВ (12.783,33 КМ без ПДВ),
период трајања: 28.02.2019.31.12.2019. године, рок
извршења: 1 дан од
достављања налога од стране
Уговорног органа, рок
плаћања: у року од 30 дана од
дана запримања фактуре за
стварно извршене услуге
Вриједност: 2.499,00 КМ са
ПДВ (2.135,83 КМ без ПДВ),
период трајања: 27.02.2019.27.02.2020. године, рок
извршења: дневно, рок
плаћања: 7 дана од дана
испостављања фактуре за
извршене испоруке роба

09.03.2020.
4.159,64
28.02.2019. KM

25.10.2019.
14.950,87
28.02.2019. КМ

24.02.2020.
2.432,49
27.02.2019. KM

Набавка природне
изворске воде за
водомат системе Природна вода 12. 41100000-0

'Aqua tim
distribucija''
д.о.о.
Лакташи, ЈИБ
Директни 440384260000
споразум 8

Медијско
презентовање
Општине Лакташи
путем телевизије Телевизијске услуге
13. - 92220000-9

'Алтернативн
а телевизија''
Јавни
д.о.о. Бања
позив Лука, ЈИБ
1121-0-2- 440094687000
3-7-20/19 8

Вриједност: 4.844,64 КМ са
ПДВ (4.140,72 КМ без ПДВ),
период трајања: 27.02.2019.27.02.2020. године, рок
извршења: у року од 24 часа
од наруџбе Наручиоца, рок
плаћања: по испорученој
роби и испостављеној
фактури
Вриједност: 8.000,00 КМ са
ПДВ (6.837,61 КМ без ПДВ),
период трајања: 14.03.2019.31.12.2019. године, рок
извршења: у року од 3 дана од
дана добијеног налога од
стране Наручиоца, рок
плаћања: 30 дана од дана
извршених услуга,
испостављене фактуре и
извјештаја о извршеним
услугама

26.02.2020.
3.426,00
27.02.2019. KM

22.01.2020.
14.03.2019. 7.999,99 КМ

Развој пројекта
реконструкције
простора ''Куглана''
у сутерену ЈУ
Центар за културу и
образовање - Услуге
'План'' д.о.о.
развоја пројеката
Бања Лука,
нестамбених
ЈИБ
некретнина Директни 440157646000
14. 70112000-9
споразум 6

Вриједност: 6.950,00 КМ са
ПДВ (6.940,20 КМ без ПДВ),
период трајања: 27.02.2019.27.05.2019. године, рок
извршења: до 27.05.2019.
године, рок плаћања: у
законском року, након предаје
идејног рјешења и
испостављања фактуре

26.06.2019.
27.02.2019. 6.950,00 КМ

Вриједност: 3.486,60 КМ са
ПДВ (2.980,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 12.03.2019.13.03.2020. године, рок
извршења: у року од 24 сата,
од тренутка позива
(искључујући нерадне дане и
оразнике), рок плаћања:
извршилац ће наручиоцу на
почетку мјесеца за текући
мјесец фактурисати услугу
одржавања програмске
подршке Стамбено
Одржавање
комуналних послова у износу
програмских
'е-инфо'' д.о.о. од 193,05 КМ у наредних 12
апликација - Услуге
Бања Лука,
мјесеци, а интервенције ће
повезане са
ЈИБ
посебно фактурисати након
софтвером Директни 440177345000 извршене услуге по норма
15. 72260000-5
споразум 4
сату програмера

13.04.2020.
12.03.2019. 2.316,72 КМ

Вриједност: 2.737,80 КМ са
ПДВ (2.340,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 22.02.2019.Медијско
Новинска
31.12.2019. године, рок
презентовање
агенција
извршења: у року од 3 дана од
Општине Лакташи
Републике
дана добијеног налога од
путем електронских
Српске
стране Наручиоца, рок
медија - Услуге
''Срна'' а.д.
плаћања: у законском року, од
електронског
Бијељина,
дана извршених услуга,
обавјештавања и
ЈИБ
испостављене фактуре и
информисања Директни 440041958000 извјештаја о извршеним
16. 64216000-3
споразум 0
услугама

07.02.2020.
22.02.2019. 2.737,80 КМ

Услуге провођења
заједничке
комуналне
потрошње - Услуге
чишћење и метења
улица - 90610000-6,
Услуге чишћења
улица - 90611000-3,
Услуге метења
17. улица - 90612000-0

22.01.2020.
349.926,19
22.03.2019. КМ

Вриједност: 349.927,36 КМ са
ПДВ (299.083,21 КМ без
ПДВ), период трајања:
22.03.2019.-31.12.2019.
КП''Комунала године, рок извршења:
Отворени ц'' а.д.
дефинисаће се појединачним
поступак - Лакташи, ЈИБ уговорима, рок плаћања: 30
1121-1-2- 440114793000 дана од дана пријема рачуна а
1-5-22/19 2
након извршене услуге

Вриједност: 6.844,50 КМ са
ПДВ (5.850,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 20.03.2019.20.05.2019. године, рок
Набавка металних
'Вигмелт''
извршења: 60 дана од дана
ормара за матичне
д.о.о. Бања
обостраног потписивања
књиге - Ормари за
Лука, ЈИБ
уговора, рок плаћања: 30 дана
архивирање списа - Директни 440085866000 од дана пријема фактуре за
18. 39132100-7
споразум 1
испоручену робу
Вриједност: 57.196,62 КМ са
ПДВ (48.886,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 11.03.2019.Одржавање градске
'ABC
31.01.2020. године, рок
расвјете на подручју
Solutions''
извршења: дефинисаће се
општине Лакташи - Отворени д.о.о. Бања
појединачним уговорима, рок
Услуге одржавања поступак - Лука, ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
уличне расвјете 1121-1-2- 440322710000 пријема рачуна а након
19. 50232100-1
2-5-23/19 3
извршене услуге

10.05.2019.
20.03.2019. 6.844,50 КМ

16.01.2020.
56.946,38
11.03.2019. КМ

Израда елабората за
потребе уплане
изграђених објеката
у власништву
општине Лакташи у
катастарске операте
и евиденције 'Геопројект''
Архитектонске,
д.о.о. Бања
техничке и
Лука, ЈИБ
геодетске услуге - Директни 440078657000
20. 71250000-5
споразум 2

Вриједност: 2.499,12 КМ са
ПДВ (2.136,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
елабората, рок извршења: 30
дана од дана обостраног
потписивања уговора, рок
плаћања: након предаје
документације и
испостављања фактуре
Вриједност: 14.976,00 КМ са
ПДВ (12.800,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 22.03.2019.31.12.2019. године, рок
Одржавање банкина
извршења: дефинисаће се
на подручју
КП''Комунала појединачним уговорима, рок
општине Лакташи ц'' а.д.
плаћања: 30 календарских
Услуге поправака и Конкурен Лакташи, ЈИБ дана од дана пријема рачуна а
одржавања тски
440114793000 након извршеног пријема
21. 50000000-5
захтјев
2
услуге

21.05.2019.
05.03.2019. 2.499,12 КМ

23.12.2019.
14.975,60
22.03.2019. КМ

Вриједност: 7.016,49 КМ са
ПДВ (5.997,00 КМ без ПДВ),
Набавка лиценци и
период трајања: са истеком
инсталирање
гарантног рока, гарантни рок:
програма AutoCAD годину дана, рок извршења: 5
Програмски пакет
'Инова'' д.о.о. дана од дана обостраног
за компјутерски
Бања Лука,
потписивања овог уговора,
потпомогнуто
ЈИБ
рок плаћања: по испорученој
цртање
Директни 440097767000 и инсталираној опреми и
22. (CAD) - 48321000-4 споразум 7
испостављеној фактури

10.05.2019.
7.016,49
01.04.2019. KM

Вриједност: 24.938,55 КМ са
Изнајмљивање
ПДВ (21.315,00 КМ без ПДВ),
мултифункцијских
период трајања: 25.03.2019.уређаја (копир/
25.03.2020. године, рок
принтер/скенер/
'Драгичевић'' извршења: 3 дана од дана
факс) -Услуге
д.о.о. Бања
обостраног потписивања овог
одржавања
Конкурен Лука, ЈИБ
уговора, рок плаћања: 15 дана
фотокопирних
тски
440113886000 од дана извршених услуга по
23. уређаја- 50313200-4 захтјев
0
испостављеној фактури

06.04.2020.
24.925,70
25.03.2019. KM

Израда
промотивног
материјала у сврху
промоције
енергетске
ефикасности Услуге штампања и
испоруке - 79823000-Директни
24. 9
споразум

Геодетске услуге Геодетске услуге 25. 71355000-1

'Аватар'' с.п.
Лакташи, вл.
Бранислав
Милчић, ЈИБ
450755177000
3

'Геопројект''
д.о.о. Бања
Конкурен Лука, ЈИБ
тски
440078657000
захтјев
2

Вриједност: 1.997,19 КМ са
ПДВ (1.707,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
завршетком посла, рок
извршења: 30 дана од дана
обостраног потписивања овог
уговора, рок плаћања: у
законском року од дана
завршеног посла и
испостављања фактуре
Вриједност: 6.727,50 КМ са
ПДВ (5.750,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 29.03.2019.31.12.2019. године, рок
извршења: дефинисаће се
појединачним уговорима, рок
плаћања: 30 дана од дана
пријема рачуна а након
извршеног пријема услуге

13.05.2019.
1.997,19
25.03.2019. KM

28.11.2019.
6.797,07
29.03.2019. KM

Вриједност: 16.810,33 КМ са
ПДВ (14.367,80 КМ без ПДВ),
период трајања: са
извршењем услуге и предајом
елабората Плана, рок
извршења: израда и предаја
овјереног преднацрта Плана 30 дана од дана закључења
уговора, израда и предаја
нацрта Плана - 30 дана од
дана одржавања стручне
расправе о преднацрту Плана,
израда и предаја приједлога
Плана - 20 дана од одржав.
стручне расправе о
Израда измјене
примједбама, приједлозима и
дијела
мишљењима на нацрт Плана,
Регулационог плана
израда и предаја елабората
Јакуповци запад
Плана - 10 дана од дана
(ревизија) 'HKP
усвајања приједлога Плана на
Архитектонске,
CONSULTIN сједници Скупштине општине
грађевинске,
G'' д.о.о. Бања Лакташи, рок плаћања: након
техничке и
Конкурен Лука, ЈИБ
предаје предметне
инспекције
тски
440367390000 документације и
26. услуге - 71000000-8 захтјев
5
испостављања фактуре

07.04.2021.
16.810,33
29.03.2019. KM

Одржавање
рачунарске опреме 'LukSmart'''д.о
Одржавање и
.о. Лакташи,
поправак
ЈИБ
рачунарске опреме - Директни 440434305000
27. 50312000-5
споразум 1

Санација споменика
погинулим борцима
на подручју
општине Лакташи Грађевински радови
на историјском
'Ороз'' д.о.о.
споменику или
Конкурен Лакташи, ЈИБ
спомен-кући тски
440117806000
28. 45212314-0
захтјев
6

Вриједност: 6.980,22 КМ са
ПДВ (5.966,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 04.04.2019.04.04.2020. године, рок
извршења: у року од 24 сата
од момента позива, направити
спецификацију и доставити
кориснику услуга, те
приступити реализацији
одмах по добијеном одобрењу
од наручиоца, рок плаћања: 30
дана од дана испостављања
фактуре за стварно извршене
услуге
Вриједност: 29.804,70 КМ са
ПДВ (25.474,10 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, рок
извршења: 60 радних дана од
дана добијеног налога од
стране Наручиоца, гарантни
рок: 12 мјесеци од дана
предаје окончане ситуације,
рок плаћања: у законском
року по испостављеним
ситуацијама за изведене
радове

30.04.2020.
04.04.2019. 6.064,74 КМ

18.09.2019.
23.761,65
25.03.2019. КМ

Вриједност: 11.992,00 КМ са
ПДВ (10.250,00 КМ без ПДВ),
Услуга најма Lanaco
'LANACO''
период трајања: 08.04.2019.Cloud servisa - laaS i
д.о.о. Бања
08.04.2020. године, рок
BaaS -Услуге
Конкурен Лука, ЈИБ
извршења: 1 дан, рок
спремања података - тски
440085319000 плаћања: по извршеној услузи
29. 72317000-0
захтјев
7
и испостављеној фактури

Услуге
Вриједност: 10.949,99 КМ са
инсталирања радио,
ПДВ (9.358,97КМ без ПДВ),
телевизије, звучне и
период трајања: са
видео опреме завршетком посла, рок
Услуге
'СД системи'' извршења: 1 дан од дана
инсталирања радио,
д.о.о.
добијеног налога по
телевизијске, звучне Конкурен Лакташи, ЈИБ манифестацији, рок плаћања:
и видео опреме тски
440392262000 по извршеној услузи и
30. 51310000-8
захтјев
0
испостављеној фактури
ЈЗУ
Вриједност: 1.382,00 КМ без
''Институт за ПДВ, период трајања:
Бактериолошка
јавно
08.04.2019.-08.04.2020.
анализа - Услуге у
здравство''
године, рок извршења: по
области
Бања Лука,
налогу Наручиоца, рок
бактериолошке
ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
анализе - 85111820- Директни 440096361000 испостављања фактуре за
31. 4
споразум 1
извршене услуге

24.02.2020.
11.992,50
08.04.2019. КМ

16.10.2019.
10.949,97
10.04.2019. КМ

13.01.2020.
08.04.2019. 1.371,00 КМ

Штампање
материјала за Дан
општине - Услуге
штампања 32. 79810000-5

Вриједност: 292,50 КМ са
ПДВ (250,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
'Графомарк'' завршетком посла, рок
д.о.о.
извршења: до 31.05.2019.
Лакташи, ЈИБ године, рок плаћања: по
Директни 440116737000 извршеним услугама и
споразум 3
испостављеној фактури

Санација
макадамских
саобраћајница на
подручју општине
Лакташи - Услуге
поправака,
одржавања и сродне
услуге везане за
друмски саобраћај и
другу опрему 33. 50230000-6

'Центрокоп
транс''
с.п.Жељко
Дабич
Отворени Јакуповци,
поступак - ЈИБ
1121-1-2- 450311503000
7-5-36/19 7

Вриједност: 49.877,10 КМ са
ПДВ (42.630,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 29.03.2019.31.12.2019. године, рок
извршења: дефинисаће се
појединачним уговорима, рок
плаћања: 30 дана од дана
пријема рачуна а након
извршеног пријема услуге

23.05.2019.
05.04.2019. 180,86 КМ

05.11.2019.
49.877,10
29.03.2019. КМ

Вриједност: 4.914,00 КМ са
ПДВ (4.800,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 18.04.2019.18.04.2020. године, рок
извршења: периодично у
складу са законском
регулативом, шестомјесечно и
годишње, а ревизију акта о
процјени ризика, план
евакуације, правилнике о
заштити на раду и заштите од
пожара урадити у роковима
дефинисаним по Закону
Заштита на раду и
'Превентива'' заштите на раду и заштите од
заштита од пожара д.о.о. Бања
пожара и пратити потребне
Услуге у области
Лука, ЈИБ
измјене, рок плаћања: 30 дана
безбједности Директни 440262326000 од дана испостављања
34. 79710000-4
споразум 9
фактуре

Јавни
Гастрономске
позив у
услуге за дане вина - складу са
Услуге ресторана и Анексом
услуге послуживања II дио Б храном - 55300000- 1121-0-235. 3
4-7-38/19

Вриједност: 2.000,00 КМ са
ПДВ (1.709,42 КМ без ПДВ),
'Lider MМ
период трајања: до завршетка
Co'' д.о.о.
цјелокупног уговореног
Лакташи,
посла, рок извршења: у
Мотел ''Боми'' термину који му доставу
Трн, ЈИБ
уговорни орган, рок плаћања:
440325247001 15 дана од дана испостављања
0
фактуре за извршене услуге

03.06.2020.
18.04.2019. 4.750,20 КМ

13.05.2019.
2.000,00
18.04.2019. KM

Одржавање
локалних и
некатегорисаних
асфалтних
саобраћајница и
улица у насељу на
подручју општине
Лакташи за 2019.
годину - Услуге
поправака,
одржавања и сродне
услуге везане за
друмски саобраћај и
другу опрему 36. 50230000-6

Вриједност: 219.180,78 КМ са
ПДВ (187.334,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
18.04.2019.-31.12.2019.
године, рок извршења:
'Нискоградња' дефинисаће се појединачним
Отворени ' д.о.о.
уговорима, рок плаћања: 30
поступак - Лакташи, ЈИБ дана од дана пријема рачуна а
1121-1-2- 440117962000 након извршеног пријема
9-5-39/19 5
услуге

28.11.2019.
219.172,71
18.04.2019. KM

Набавка рачунарске
опреме у Одјељењу
за финансије за
потребе трезорског
пословања Рачунарска опрема
и потрепштине 37. 30200000-1

Вриједност: 6.950,00 КМ са
ПДВ (5.940,17 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
2 године од дана предаје робе,
рок извршења: 30 дана од
'MCOMPUTE дана потписивања овог
RS'' с.п.
уговора, рок плаћања: у
Лакташи, ЈИБ законском року након
Директни 450827399000 испоручене робе и
споразум 1
испостављене фактуре

05.04.2019.
6.950,00
24.04.2019. KM

Вриједност: 3.510,00 КМ са
ПДВ (3.000,00 КМ без ПДВ),
'Вујмиловић период трајања: са испоруком
БС'' д.о.о.
роба, рок извршења: 3 дана
Лакташи од дана обостраног
Александрова потписивања уговора, рок
ц, ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
Директни 440237682000 извршене испоруке и
споразум 4
испостављања фактуре

Набавка
фотографија Фотографије 38. 22315000-1
Анализа
просторних
могућности
изградње
обилазнице
Лакташа од
магистралног пута
до Немањине улице Планирање развоја
урбане животне
средине - 90712100- Директни
39. 2
споразум

Вриједност: 5.791,50 КМ са
ПДВ (4.950,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
завршетком посла, рок
'Путеви и
извршења: 15 календарских
улице'' д.о.о. дана од дана потписивања
Бања Лука,
уговора, рок плаћања:
ЈИБ
максимално 8 дана од
440345663000 испоручење услуге и
8
испостављене фактуре

22.04.2019.
3.510,00
18.04.2019. KM

13.05.2019.
07.05.2019. 5.791,50 КМ

Вриједност: 8.002,80 КМ са
ПДВ (6.840,00 КМ без ПДВ),
Јавни
период трајања: 08.04.2019.Услуге
позив у
31.12.2019. године, рок
објављивања огласа складу са 'Глас Српске'' благовремено у складу са
и конкурса путем
Анексом а.д. Бања
захтјевима Наручиоца, рок
штампаних медија - II дио Б - Лука, ЈИБ
плаћања: максимално 15 дана
Услуге оглашавања - 1121-0-2- 440170235000 од дана извршене услуге и
40. 79341000-6
5-7-40/19 9
испостављања фактуре
Израда
промотивног
Вриједност: 4.998,83 КМ са
материјала у циљу
ПДВ (4.272,50 КМ без ПДВ),
промоције
период трајања: са
повољног
'Аватар'' с.п. завршетком посла, рок
пословног
Лакташи вл. извршења: 30 дана од дана
окружења Бранислав
потписивања овог уговора,
Штампања и с тим
Милчић, ЈИБ рок плаћања: у законском
повезане услуге Директни 450755177000 року од дана завршеног посла
41. 79800000-2
споразум 3
и испостављања фактуре
Вриједност: 4.949,10 КМ са
ПДВ (4.230,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
Услуге чишћења
завршетком посла, рок
зграде Општинске
извршења: 10 дана од дана
управе - Услуге
обостраног потписивања
чишћења стамбених
'КТЦ'' д.о.о. уговора, рок плаћања: у року
објеката, зграда и
Лакташи, ЈИБ од 7 дана од дана
прозора - 90911000- Директни 440327240000 испостављања фактуре за
42. 6
споразум 0
извршене услуге

27.12.2019.
08.04.2019. 5.133,20 КМ

30.05.2019.
15.05.2019. 4.998,83 КМ

05.07.2019.
05.05.2019. 4.937,40 КМ

Вриједност: 1.989,00 КМ са
Услуге израде
'Авалон
ПДВ (1.700,00 КМ без ПДВ),
софтвера за
Студио'' с.п. период трајања: 22.04.2019.уређивање интернет
Градишка, вл. 22.04.2020. године, рок
странице - Услуге
Горан
извршења: максимално 30
израде софтвера за
Угрешић,
дана од дана потписивања
уређивање интернет
ЈИБ
овог уговора, рок плаћања: по
странице - 72212224- Директни 450601030000 завршеном послу и
43. 5
споразум 8
испостављеној фактури

'Аутостарчев
ић'' д.о.о.
Набавка гума за
Бања Лука,
службена возила ЈИБ
Гуме за аутомобиле - Директни 440228136000
44. 34351100-3
споразум 6

Одржавање система
за гријање - Услуге
'Термоелектр
поправака и
о-НС'' д.о.о.
одржавања
Градишка,
централнога
ЈИБ
гријања - 50720000- Директни 440104518000
45. 8
споразум 9

Вриједност: 3.499,98 КМ са
ПДВ (2.991,44 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
роба, рок извршења: 3 дана
од дана обостраног
потписивања уговора, рок
плаћања: 30 дана од дана
извршене испоруке и
испостављања фактуре
Вриједност: 4.995,90 КМ са
ПДВ (4.270,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 22.04.2019.31.12.2019. године, рок
извршења: благовремено по
налогу Наручиоца, рок
плаћања: у року од 30 дана од
дана запримања фактуре за
стварно извршене услуге

27.02.2020.
22.04.2019. 1.989,00 КМ

26.08.2019.
18.04.2019. 3.320,00 КМ

19.06.2019.
22.04.2019. 4.995,90 КМ

Вриједност: 5.938,92 КМ са
ПДВ (5.076,00 КМ без ПДВ),
'КГХ
период трајања: 15.05.2019.пројектовање' 31.12.2019. године, рок
Одржавање система
' д.о.о.
извршења: благовремено по
за хлађење Градишка,
налогу Наручиоца, рок
Поправак и
ЈИБ
плаћања: у року од 30 дана од
одржавање топлане - Директни 440310126000 дана запримања фактуре за
46. 45259300-0
споразум 5
стварно извршене услуге

07.06.2019.
15.05.2019. 5.938,92 КМ

Вриједност: 19.993,19 КМ са
ПДВ (17.088,20 КМ без ПДВ),
Одржавање зелених
период трајања: 27.05.2019.површина и засада у
31.10.2019. године, рок
путном појасу на
КП''Комунала извршења: дефинисаће се
подручју општине
ц'' а.д.
појединачним уговорима, рок
Лакташи - Услуге Конкурен Лакташи, ЈИБ плаћања: 30 дана од дана
уништавања корова - тски
440114793000 пријема рачуна а након
47. 77312100-1
захтјев
2
извршеног пријема услуге

28.10.2019.
19.993,20
27.05.2019. КМ

Вриједност: 323.431,19 КМ са
ПДВ (276.436,91 КМ без
ПДВ), период трајања: са
истеком гарантног рока,
гарантни рок: 2 године, рок
Санација десне
извршења: 90 календарских
рушевне обале
дана од дана увођења
ријеке Врбас на
извођача у посао, рок
локалитету узводно
плаћања: 90% реализованих
од моста у
радова у року трајања уговора
Клашницама 'Еко-еуро
а 10% преосталих
Радови регулације Отворени тим'' д.о.о.
реализованих радова у
ријеке и радови за поступак - Бања Лука,
одгођеном року плаћања до 30
заштиту од
1121-1-3- ЈИБ
дана од дана сачињавања
поплава -45246000- 24-5440209573000 записника о примопредаји
48. 3
45/19
6
изведених радова
Противерозивне
мјере - редовно
чишћење,
регулација, санација
и заштита водотока
Вриједност: 45.983,34 КМ са
и канала на
ПДВ (39.302,00 КМ без ПДВ),
подручју општине
период трајања: 30.05.2019.Лакташи - Радови
31.12.2019. године, рок
регулације ријеке и Отворени 'Хидро-коп'' извршења: дефинисаће се
радови за заштиту поступак - д.о.о. Бања
појединачним уговорима, рок
од
1121-1-3- Лука, ЈИБ
плаћања: 60 дана од дана
поплава - 45246000- 42-5440091785000 пријема рачуна а након
49. 3
46/19
6
извршеног пријема услуге

14.02.2020.
321.027,33
03.06.2019. КМ

08.08.2019.
45.983,34
30.05.2019. КМ

Вриједност: 10.981,8729 КМ
са ПДВ (9.386,2161 КМ без
ПДВ), период трајања:
22.05.2019.-31.12.2019.
Обиљежавање
године, гарантни рок : годину
хоризонталне
дана, рок извршења: 10
сигнализације на
'Делић
календарских дана од дана
подручју општине
сигнализација пријема налога од Наручиоца,
Лакташи - Радови
'' д.о.о. Бихаћ, рок плаћања: најкасније 60
на бојењу ознака на Конкурен ЈИБ
календарских дана од дана
површини путева - тски
426371309000 пријема фактуре за
50. 45233221-4
захтјев
5
реализован појединачни налог

Набавка
надстрешница за
аутобуска
стајалишта Аутобуске
надстрешнице 51. 44212321-5

Вриједност: 11.116,79 КМ са
ПДВ (9.501,53 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
годину дана од извршене
КП''Комунала примопредаје, рок извршења:
ц'' а.д.
25 дана од дана обостраног
Конкурен Лакташи, ЈИБ потписивања уговора, рок
тски
440114793000 плаћања: након испостављања
захтјев
2
фактуре за испоручену робу

04.10.2019.
10.981,86
22.05.2019. КМ

20.08.2019.
18.05.2019. 9.126,00 КМ

Извођење радоваинтервентно
чишћење,
регулација, санација
и заштита водотока
и канала на
подручју општине
Лакташи противерозивне
мјере - Радови
регулације ријеке и
радови за заштиту
од
поплава - 4524600052. 3

Вриједност: 29.905,21 КМ са
ПДВ (25.560,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 31.05.2019.31.12.2019. године, рок
Отворени КП''Комунала извршења: дефинисаће се
поступак - ц'' а.д.
појединачним уговорима, рок
1121-1-3- Лакташи, ЈИБ плаћања: 60 дана од дана
34-5440114793000 пријема рачуна а након
47/19
2
извршеног пријема услуге

12.09.2019.
29.905,21
31.05.2019. КМ

Стручне услуге геометри Геодетске услуге 53. 71355000-1

ПР за
геодетске
услуге
''Геометар''
с.п.
Јакуповци Лакташи, ЈИБ
Директни 450533859000
споразум 7

10.02.2020.
30.05.2019. 1.645,00 КМ

Вриједност: 3.000,00 КМ без
ПДВ, период трајања:
30.05.2019.-31.12.2019.
године, рок извршења: 5 дана
од дана достављеног налога
од стране наручиоца, рок
плаћања: након предаје
документације и
испостављања фактуре

Израда УТУ и
главног пројекта са
свим фазама и
елаборатима
потребним за
реконструкцију и
промјену намјене
постојећег простора
''Куглане'' у
сутерену ЈУ Центар
за културу и
образовање
Лакташи у
мултифунционални
''Visit centar'' Услуге техничког
пројектовања 54. 71320000-7

Вриједност: 5.148,00 КМ са
ПДВ (4.400,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
предметне документације,
рок извршења: УТУ у року од
10 дана од дана потписа
уговора а главни пројекат у
Институт за року од 20 дана од дана
грађевинарст издавања локацијских услова
Отворени во ''ИГ'' д.о.о. од стране надлежног органа и
поступак - Бања Лука,
доставе истих од стране
1121-1-2- ЈИБ
наручиоца, рок плаћања: по
38-5440091831000 извршеним услугама и
53/19
5
испостављеној фактури

07.10.2019.
03.06.2019. 5.148,00 КМ

Вриједност: 9.945,00 КМ са
ПДВ (8.500,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
Израда УТУ и
предметне документације,
пројектне
рок извршења: УТУ у року од
документације за
15 дана од дана потписа
реконструкцију и
уговора а главни пројекат у
промјену намјене
року од 25 дана од дана
постојећег објекта у
'Урбис
издавања локацијских услова
Пословни
Отворени центар'' д.о.о. од стране надлежног органа и
инкубатор - Услуге поступак - Бања Лука,
доставе истих од стране
техничког
1121-1-2- ЈИБ
наручиоца, рок плаћања:
пројектовања 40-5440316884000 након завршетка посла а по
55. 71320000-7
52/19
6
испостављању фактуре

06.03.2020.
03.06.2019. 9.945,00 КМ

Вриједност: 21.999,21 КМ са
ПДВ (18.802,75 КМ без ПДВ),
период трајања: 10.06.2019.10.06.2020. године, рок
извршења: физичко
обезбјеђење објекта од 07.0018.30 час у току петодневне
радне недеље, 07.00-15.00
часова у току једног дана
викенда, мониторинг и
интервенција радним даном
од 07.00-21.00 часова,
Јавни
викендом 15.00-7.00 часова,
позив у
'ALPHAпразником 00.00-24.00 часова,
Физичко
складу са SECURITY'' физичко обезбјеђење догађаја
обезбјеђење објекта Анексом д.о.о. Бања
4 особе од 6 радних сати, рок
општине Лакташи - II дио Б - Лука, ЈИБ
плаћања: у законском року по
Чуварске службе - 1121-0-2- 440282351000 испостављању мјесечне
56. 79713000-5
6-7-63/19 0
фактуре за извршене услуге

22.06.2020.
21.999,24
10.06.2019. КМ

Вриједност: 5.056,72 КМ са
ПДВ (4.321,98 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок
: годину дана од дана предаје
окончане ситуације, рок
Комунално
извршења: 7 дана од дана
предузеће
обостраног потписивања овог
''Будућност'' уговора, рок плаћања:
а.д. Лакташи, најкасније 60 календарских
ЈИБ
дана од дана испостављања
440114785000 фактуре а према завршеним
9
радовима

21.06.2019.
30.04.2019. 5.056,72 КМ

Вриједност: 2.246,40 КМ са
ПДВ (1.920,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
Израда детаљног
предметне документације,
геодетског
рок извршења: у року од 60
елабората и
дана од дана потписивања
обиљежавање
Отворени 'Геопројект'' уговора, рок плаћања: по
граница Парк шуме поступак - д.о.о. Бања
извршеним услугама,
''Јелића брдо'' на
1121-1-2- Лука, ЈИБ
овјереним рачунима уз
терену - Геодетске 54-5440078657000 адекватне и неопходне
58. услуге - 71355000-1 62/19
2
прилоге

12.09.2019.
28.06.2019. 2.246,40 КМ

Преговар
ачки
поступак
без
објављива
Изградња
ња
водоводног
обавјеште
прикључка за вртић ња о
у Александровцу - набавци Грађевински радови 1121-4-3полагања цијеви - 65-557. 45231110-9
59/19

Вриједност: 42.999,84 КМ са
Набавка горива ПДВ (36.752,00 КМ без ПДВ),
Нафтни деривати,
период трајања: 12.06.2019.гориво, електрична
'Супер
12.06.2020. године, рок
енергија и остали
Отворени петрол'' д.о.о. извршења: дефинисаће се
извори енергије поступак - Бања Лука,
појединачним уговорима, рок
09000000-3, Нафта 1121-1-1- ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
и дестилати 50-5440115374000 испостављања фактуре за
59. 09130000-9
58/19
2
испоручену робу

22.06.2020.
39.208,43
12.06.2019. КМ

Вриједност: 11.113,59 КМ са
ПДВ (9.498,80 КМ без ПДВ),
период трајања: са
завршетком посла, рок
извршења: до 15.07.2019.
године а по потреби и дуж,
све до постизања резултата
потпуног уништења комараца
Услуге провођења
на предметном подручју за
систематске
'Еко-Бел''
2019. годину, рок плаћања: 30
дезинсекције на
д.о.о. Бања
дана од дана извршених
подручју општине Конкурен Лука, ЈИБ
услуга и испостављене
Лакташи - Остале тски
440085548000 фактуре овјерене од стране
60. услуге - 98390000-3 захтјев
2
Наручиоца

19.07.2019.
11.113,60
24.06.2019. КМ

Набавка и
постављање
Вриједност: 21.288,22 КМ са
вертикалне
ПДВ (18.195,06 КМ без ПДВ),
сигнализације на
период трајања: са
подручју општине
завршетком посла, рок
Лакташи КП''Комунала извршења: 30 дана од дана
Постављање
ц'' а.д.
добијеног налога, рок
саобраћајних
Конкурен Лакташи, ЈИБ плаћања: 60 дана од дана
знакова - 45233290- тски
440114793000 запримања мјесечне ситуације
61. 8
захтјев
2
за стварно изведене радове

Израда пројекта
пејзажног уређења
Парк шуме ''Јелића Отворени 'Routing''
брдо'' у Лакташима - поступак - д.о.о. Бања
Услуге пејзажне
1121-1-2- Лука, ЈИБ
архитектуре 56-5440289160000
62. 71420000-8
61/19
9
Кошење амброзије
на парцелама
пољопривредног
земљишта гдје нема
КП''Комунала
власника и чији је
ц'' а.д.
власник Општина - Конкурен Лакташи, ЈИБ
Услуге уништавања тски
440114793000
63. корова - 77312100-1 захтјев
2

Вриједност: 13.993,20 КМ са
ПДВ (11.960,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
предметне документације,
рок извршења: у року од 50
дана од дана обостраног
потписивања уговора, рок
плаћања: 30 дана по
испостављању пројекта
Вриједност: 14.998,25 КМ са
ПДВ (12.819,02 КМ без ПДВ),
период трајања: 01.07.2019.30.09.2019., рок извршења:
дефинисаће се појединачним
уговорима, рок плаћања: 60
дана од дана пријема рачуна а
након извршеног пријема
услуге

11.12.2019.
21.288,22
03.07.2019. КМ

23.08.2019.
13.993,20
01.07.2019. КМ

08.08.2019.
14.998,25
01.07.2019. КМ

Услуге надоградње
и проширења
постојећег
Географског
информационог
система (AreaCADGIS) општине
Лакташи Географски
информациони
систем (GIS или
истовриједно) 64. 38221000-0

Преговар
ачки
поступак
без
објављива
ња
обавјеште
ња о
набавци 1121-4-270-565/19

Вриједност: 37.323,00 КМ са
ПДВ (31.900,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 1 година, рок
извршења: 120 мјесеци од
дана обостраног потписивања
'Геоинова''
овог уговора, рок плаћања: по
д.о.о. Бања
завршеним фазама
Лука, ЈИБ
предметних услуга, пуштања
440097767000 у рад истих и испостављеној
7
фактури

Израда хидролошке
анализе сливних
подручја лијевог
ободног
'INK
аеродромског
CONSTRUCT
канала и околних
OR'' д.о.о.
канала који
Бања Лука,
гравитирају ка њему
ЈИБ
- Услуге анализе - Директни 440309543000
65. 71620000-0
споразум 9

Вриједност: 4.950,00 КМ са
ПДВ (4.230,77 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
предметне документације,
рок извршења: у року од 7
дана од дана обостраног
потписивања уговора, рок
плаћања: након предаје
предметне документације и
спостављања фактуре

15.01.2021.
36.492,30
08.05.2019. КМ

16.09.2019.
26.06.2019. 4.950,00 КМ

Заштита животне
средине чишћење,
регулација, санација
и заштита водотока
и канала - Радови на
заштити обале
66. ријеке - 45246200-5

Одржавање и
уређење водотока у
руралном подручју Радови на заштити
обале ријеке 67. 45246200-5
Набавка горива за
потребе провођења
активности Мјесних
заједница општине
Лакташи - Нафтни
деривати, гориво,
електрична енергија
и остали
извори енергије 68. 09000000-3

Отворени КП''Комунала
поступак - ц'' а.д.
1121-1-3- Лакташи, ЈИБ
60-5440114793000
67/19
2

Отворени КП''Комунала
поступак - ц'' а.д.
1121-1-3- Лакташи, ЈИБ
62-5440114793000
69/19
2

Вриједност: 54.978,30 КМ са
ПДВ (46.990,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 09.07.2019.31.12.2019., рок извршења:
дефинисаће се појединачним
уговорима, рок плаћања: 60
дана од дана пријема рачуна а
након извршеног пријема
услуге
Вриједност: 19.928,61 КМ са
ПДВ (17.033,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 09.07.2019.31.12.2019., рок извршења:
дефинисаће се појединачним
уговорима, рок плаћања: 60
дана од дана пријема рачуна а
након извршеног пријема
услуге

Вриједност: 84.216,60 КМ са
Отворени
ПДВ (71980,00 КМ без ПДВ),
поступак период трајања: 25.07.2019.1121-1-1- 'Супер
31.12.2019. године, рок
63-5петрол'' д.о.о. извршења: дефинисаће се
73/19,
Бања Лука,
појединачним уговорима, рок
1121-1-1- ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
63-8440115374000 испостављања фактуре за
74/19
2
испоручену робу

01.10.2019.
54.978,30
09.07.2019. КМ

16.12.2019.
19.928,61
09.07.2019. КМ

16.01.2020.
82.916,43
25.07.2019. КМ

Набавка књига за
поклон
добитницима
дипломе ''Вук
'Сладабони''
Караџић'' у
д.о.о. Бања
школској 2018/19
Лука, ЈИБ
години - Штампане Директни 440096531000
69. књиге - 22110000-4 споразум 5
'Агенција за
посредничке,
информатичк
еи
Услуга анализе
финансијске
финансијских
услуге'' Бања
извјештаја - Услуге
Лука, ЈИБ
анализе - 71620000- Директни 440093028000
70. 0
споразум 6

Вриједност: 845,33 КМ са
ПДВ (722,48 КМ без ПДВ),
период трајања: 05.07.2019.30.07.2019. године, рок
извршења: одмах по
обостраном потписивању овог
уговора, рок плаћања: 7 дана
од дана извршене испоруке и
испостављања фактуре
Вриједност: 2.000,00 КМ са
ПДВ (1.709,40 КМ без ПДВ),
период трајања: 19.07.2019.19.07.2020. године, рок
извршења: 3 дана од
добијеног налога од стране
Наручиоца, рок плаћања: 7
дана од дана запримања
мјесечне фактуре за стварно
извршене услуге

Вриједност: 14.000,00 КМ са
ПДВ (11.965,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
робе, рок извршења: 30 дана
'Dak family'' од дана обостраног
Набавка садног
д.о.о.
потписивања уговора, рок
материјала јагоде - Конкурен Лакташи, ЈИБ плаћања: 30 дана од дана
Саднице - 03451100- тски
440397493000 примитка фактуре за
71. 7
захтјев
7
испоручену робу

08.08.2019.
05.07.2019. 845,46 КМ

08.08.2019.
19.07.2019. 2.000,00 КМ

20.08.2019.
14.000,00
19.07.2019. КМ

Вриједност: 9.360,00 КМ са
ПДВ (8.000,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 01.08.2019.01.08.2020. године, рок
извршења: 2 дана од дана
добијања материјала за
Штампање
'Графомарк'' штампање од стране
службених гласника
д.о.о.
Уговорног органа, рок
општине Лакташи - Конкурен Лакташи, ЈИБ плаћања: 30 дана од дана
Услуге штампања - тски
440116737000 запримања фактуре за стварно
72. 79810000-5
захтјев
3
извршене услуге

01.07.2020.
01.08.2019. 9.359,42 КМ

Набавка и
постављање ознака
Вриједност: 5.996,00 КМ без
за обиљежавање
'Фирмописац - ПДВ, период трајања:
имена насеља,
Атеље
23.07.2019.-23.07.2020.
улица и тргова и
Радуловић''
године, рок извршења: по
означавање зграда
с.п. Лакташи, налогу Наручиоца, рок
бројевима ЈИБ
плаћања: у законском року,
Плочице с натписом Директни 450309053000 након завршеног посла и
73. - 44423450-0
споразум 0
испостављања фактура

25.12.2019.
23.07.2019. 5.996,00 КМ

Геодетске услуге Геодетске услуге 74. 71355000-1

Вриједност: 4.094,84 КМ са
ПДВ (3.499,86 КМ без ПДВ),
период трајања: 06.08.2019.31.12.2019. године, рок
'Геопројект'' извршења: дефинисаће се
д.о.о. Бања
појединачним уговорима, рок
Конкурен Лука, ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
тски
440078657000 пријема фактуре а након
захтјев
2
извршеног пријема услуге

Преговар
ачки
поступак
без
објављива
ња
Санација моста на обавјеште
ријечици Осорина у ња о
Бакинцима набавци Грађевински радови 1121-4-3на мосту - 45221110- 79-575. 6
78/19

Вриједност: 2.820,29 КМ са
ПДВ (2.410,50 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
'Центрокоп
1 година од дана предаје
транс''
окончане ситуације, рок
с.п.Жељко
извршења: 3 дана од дана
Дабич
обостраног потписивања овог
Јакуповци,
уговора, рок плаћања: 8 дана
ЈИБ
од дана испостављања
450311503000 фактуре/ситуације за изведене
7
радове

28.02.2020.
4.094,84
06.08.2019. KM

05.09.2019.
26.07.2019. 2.820,29 КМ

Услуге провођења
додатне
систематске
дезинсекције на
подручју општине
Лакташи - Услуге
дезинфекције и
уништавања
штеточина у
градским и сеоским
срединама 76. 90670000-4

Преговар
ачки
поступак
без
објављива
ња
обавјеште
ња о
набавци 1121-4-288-589/19

Вриједност: 3.449,55 КМ са
ПДВ (2.948,33 КМ без ПДВ),
период трајања: 22.08.2019.31.12.2019. године, рок
извршења: до 15.09.2019.
године а по потреби и дуже,
све до постизања резултата
потпуног уништења комараца
на предметном подручју за
'Еко-Бел''
2019. годину, рок плаћања: 30
д.о.о. Бања
дана од дана извршених
Лука, ЈИБ
услуга и испостављене
440085548000 фактуре овјерене од стране
2
Наручиоца

Набавка моторне
косилице за потребе
ЈУ Центар за
предшколско
васпитање и
'Агромеханик
образовање
а Комерц''
Лакташи д.о.о. Бања
Косилице за
Лука, ЈИБ
травњаке Директни 440081526000
77. 16311000-8
споразум 0

Вриједност: 785,11 КМ са
ПДВ (671,03КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
12+12 мјесеци, рок извршења:
1 дан од дана обостраног
потписивања овог уговора,
рок плаћања: након
испостављања фактуре за
испоручену робу

04.10.2019.
22.08.2019. 3.449,55 КМ

04.09.2019.
26.08.2019. 785,10 KM

Вриједност: 3.159,00 КМ са
Занатска
ПДВ (2.700,00 КМ без ПДВ),
радња
период трајања: са испоруком
''Design''
робе, рок извршења: 15 дана
Пејаковић
од дана обостраног
Душко, с.п. потписивања овог уговора,
Набавка застава Челинац, ЈИБ рок плаћања: након
Заставе - 35821000- Директни 450350215000 испостављања фактуре за
78. 5
споразум 2
испоручену робу
Вриједност: 1.890,00 КМ без
'Буцкова
ПДВ, период трајања: са
кућа''
испоруком робе, рок
Снежана
извршења: одмах по
Кецман с.п. обостраном потписивању овог
Набавка поклон
Бања Лука,
уговора, рок плаћања: у року
пакета за ђаке
ЈИБ
од 7 дана од дана извршене
прваке - Штампане Директни 450983188000 испшоруке и испостављања
79. књиге - 22110000-4 споразум 1
фактуре
Вриједност: 4.150,00 КМ са
Набавка намјештаја
П.П.Т.Р.
ПДВ (3.547,01 КМ без ПДВ),
за трпезарију за
''Средић''
период трајања: 26.08.2019.потребе Општинске
Драган
31.12.2019. године, рок
управе Општине
Средић с.п. извршења: 20 дана од дана
Лакташи Трн обостраног потписивања овог
Намјештај за
Лакташи, ЈИБ уговора, рок плаћања: након
трпезарије Директни 450312259000 испостављања фактуре за
80. 39143200-8
споразум 0
испоручену и уграђену робу

20.09.2019.
3.159,00
26.08.2019. KM

28.08.2019.
27.08.2019. 1.890,00 КМ

25.09.2019.
4.150,00
26.08.2019. KM

Вриједност: 11.679,22 КМ са
ПДВ (9.982,24 КМ без ПДВ),
Одржавање
период трајања: 19.08.2019.моторних возила
'Аутостарчев 19.08.2020. године, рок
Општинске управе
ић'' д.о.о.
извршења: дефинисаће се
Општине Лакташи Бања Лука,
појединачним уговорима, рок
Услуге поправака и Конкурен ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
одржавања тски
440228136000 пријема рачуна а након
81. 50000000-5
захтјев
6
извршеног пријема услуге
Вриједност: 400,00 КМ са
ПДВ (341,88 КМ без ПДВ),
Набавка тепиха за
период трајања: са испоруком
потребе ЈУ Центар
робе, рок извршења: 10 дана
за предшколско
'Зеус'' д.о.о.
од дана обостраног
васпитање и
Бања Лука,
потписивања овог уговора,
Образовање
ЈИБ
рок плаћања: након
Лакташи - Теписи - Директни 440085840000 испостављања фактуре за
82. 39531000-3
споразум 0
испоручену робу
Вриједност: 6.000,00 КМ без
ПДВ, период трајања:
28.08.2019.-31.12.2019.
'БТ Тепић''
године, рок извршења: до
Преуређење кухиње
с.п. Лакташи, 30.09.2019. године, рок
- Постављање
ЈИБ
плаћања: у законском року по
подних плочица Директни 450947998000 испостављеним ситуацијама
83. 45431100-8
споразум 9
за завршени посао

20.08.2020.
11.493,95
19.08.2019. КМ

18.09.2019.
27.08.2019. 400,00 КМ

08.10.2019.
28.08.2019. 5.999,15 КМ

Набавка и монтажа
справа за
фискултурну салу за
потребе ЈУ Центар
за предшколско
васпитање и
'Топ спорт''
образовање
д.о.о.
Лакташи - Опрема
Бијељина,
за сале за
ЈИБ
гимнастику Директни 440270841000
84. 37420000-8
споразум 0
Набавка металних
полица за потребе
ЈУ ''Центар за
предшколско
васпитање и
образовање''
Лакташи Складишне полице - Директни
85. 30191120-1
споразум

Вриједност: 3.498,53 КМ са
ПДВ (2.990,20 КМ без ПДВ),
период трајања: 28.08.2019.31.12.2019. године, рок
извршења: 15 дана од дана
обостраног потписивања овог
уговора, рок плаћања: након
испостављања фактуре за
испоручену робу

26.09.2019.
28.08.2019. 3.498,53 КМ

Вриједност: 1.049,50 КМ са
ПДВ (897,01 КМ без ПДВ),
'Фис'' д.о.о.
период трајања: 02.09.2019.Витез,
31.12.2019. године, рок
Подружница извршења: 3 дана од дана
Бања Лука,
обостраног потписивања овог
ЈИБ
уговора, рок плаћања: након
423602024011 испостављања фактуре за
1
испоручену робу

10.10.2019.
02.09.2019. 1.049,50 КМ

Вриједност: 2.576,34 КМ са
ПДВ (2.202,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 19.07.2019.31.12.2019. године, рок
извршења: 90 дана од наруџбе
Наручиоца, рок плаћања: 30
дана по испорученој роби и
испостављеној фактури
Вриједност: 5.450,00 КМ са
ПДВ (4.658,12 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
и монтажом робе, рок
Набавка клима
извршења: 7 дана од дана
уређаја 'Аран'' с.п.
обостраног потписивања овог
Климатизациони
Лакташи, ЈИБ уговора, рок плаћања: по
уређаји - 42512000- Директни 450798771000 испорученој роби и
87. 8
споразум 6
испостављеној фактури
Набавка радне
одјеће за комуналне
'Astorija
послицајце
company''
општине Лакташи д.о.о. Нови
Одјећа, обућа,
Град, ЈИБ
пртљаг и прибор - Директни 440076000000
86. 18000000-9
споразум 3

11.09.2019.
19.07.2019. 2.576,34 КМ

08.10.2019.
09.09.2019. 5.450,00 КМ

Преговар
ачки
поступак
без
Изградња
објављива
водоводног
ња
прикључка за
обавјеште
амбуланту у
ња о
Слатини набавци Грађевински радови 1121-4-3полагања цијеви - 101-588. 45231110-9
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Вриједност: 4.429,03 КМ са
ПДВ (3.785,50 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок
: годину дана од дана предаје
окончане ситуације, рок
Комунално
извршења: 7 календарских
предузеће
дана од дана обостраног
''Будућност'' потписивања овог уговора,
а.д. Лакташи, рок плаћања: најкасније 60
ЈИБ
календарских дана од дана
440114785000 испостављања фактуре а
9
према завршеним радовима

Набавка апарата Вриједност: 10.087,00 КМ са
бијела техника за
ПДВ (8.621,37 КМ без ПДВ),
потребе ЈУ Центар
период трајања: са испоруком
за предшколско
и монтажом робе, рок
васпитање и
'ELDA LUX'' извршења: 7 дана од дана
образовање
д.о.о.
обостраног потписивања овог
Лакташи Конкурен Лакташи, ЈИБ уговора, рок плаћања: 7 дана
Електротехничка
тски
440281061000 након примитка фактуре за
89. опрема - 31730000-2 захтјев
5
испоручену робу

04.10.2019.
05.09.2019. 4.429,04 КМ

15.09.2019.
10.087,00
06.09.2019. КМ

Вриједност: 149,99 КМ са
ПДВ (128,20 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
'Центрокоп
и уградњом робе, рок
Набавка материјала
транс'' с.п.
извршења: 7 дана од дана
за санацију објекта
Јакуповци - обостраног потписивања овог
МЗ Александровац Лакташи, ЈИБ уговора, рок плаћања: након
Изолатори Директни 450311503000 примитка фактуре за
90. 44111510-9
споразум 7
испоручену робу

11.12.2019.
05.09.2019. 149,99 КМ

Услуге вршења
енергетског
прегледа са
прибављањем
цертификата за
објекат дјечијег
'Урбис
вртића у
центар'' д.о.о.
Александровцу Бања Лука,
Услуге у области
ЈИБ
енергетике и сродне Директни 440316884000
91. услуге - 71314000-2 споразум 6

Вриједност: 2.106,00 КМ са
ПДВ (1.800,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 06.09.2019.31.12.2019. године, рок
извршења: 30 дана од дана
обостраног уговора, рок
плаћања: након извршене
услуге, достављеног
цертификата и испостављања
фактуре

27.02.2020.
06.09.2019. 2.106,00 КМ

Вриједност: 5.918,90 КМ без
'МК
ПДВ, период трајања: са
грађевински испоруком и уградњом робе,
Набавка материјала
радови'' с.п. рок извршења: 3 дана од дана
за санацију објекта
Јакуповци - обостраног потписивања овог
МЗ Алексићи Лакташи, ЈИБ уговора, рок плаћања: након
Изолатори Директни 450817741000 примитка фактуре за
92. 44111510-9
споразум 2
испоручену робу

03.12.2019.
05.09.2019. 5.918,90 КМ

Набавка и монтажа
специјализоване
кухиње за потребе
ЈУ ''Центар за
предшколско
васпитање и
'REMA
образовање''
Отворени TRADE''
Лакташипоступак - д.о.о.
Кухињски
1121-1-1- Лакташи, ЈИБ
намјештај и опрема - 77-5440117857000
93. 39141000-2
95/19
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Вриједност: 43.537,72 КМ са
ПДВ (37.242,50 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
2 године од дана предаје
Наручиоцу, рок извршења: 30
дана од дана обостраног
потписивања уговора, рок
плаћања: након примитка
фактуре за испоручену и
монтирану робу

Вриједност: 4.797,00 КМ са
ПДВ (4.100,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
Набавка
гарантног рока, гарантни рок:
дидактичког
6 мјесеци од извршене
материјала за
примопредаје робе, рок
потребе ЈУ Центар
'Топ спорт''
извршења: 30 дана од дана
за предшколско
Отворени д.о.о.
обостраног потписивања
васпитање и
поступак - Бијељина,
уговора, рок плаћања: након
образовање 1121-1-1- ЈИБ
испоруке робе, а на основу
Играчке - 37520000- 81-5440270841000 испостављене и овјерене
94. 9
96/19
0
фактуре

11.11.2019.
43.537,72
10.09.2019. КМ

20.11.2019.
13.09.2019. 4.797,00 КМ

Вриједност: 1.989,00 КМ са
ПДВ (1.700,00 КМ без ПДВ),
Антивирусни
период трајања: 17.09.2019.програм за заштиту
17.09.2020. године, рок
информационог
'Lanaco'' д.о.о. извршења: 30 дана од дана
система Бања Лука,
обостраног потписивања овог
Информациони
ЈИБ
уговора, рок плаћања: након
системи - 48810000- Директни 440085319000 испоруке робе, а на основу
95. 9
споразум 7
испостављене фактуре

15.10.2019.
1.989,00
17.09.2019. KM

Вриједност: 910,26 КМ са
ПДВ (778,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 16.09.2019.Технички преглед
31.12.2019. године, рок
изведених радова на
Институт за извршења: 10 дана од дана
објекту дјечијег
грађевинарст достављеног налога од стране
вртића у
во ''ИГ'' д.о.о. Наручиоца, рок плаћања: 30
Александровцу Бања Лука,
дана од дана извршене услуге
Услуге техничког Конкурен ЈИБ
и достављеног извјештаја о
прегледа зграда тски
440091831000 извршеном техничком
96. 71631300-3
захтјев
5
прегледу објекта

14.11.2019.
16.09.2019. 910,26 КМ

Асфалтирање
Улице Мајке
Југовића у
Лакташима продужетак и
изградња
вишенамјенског
игралишта у
Слатини - Радови на
поплочавању и
асфалтирању 97. 45233222-1

Отворени 'Нискоградња'
поступак - ' д.о.о.
1121-1-3- Лакташи, ЈИБ
75-5440117962000
97/19
5

Сјеча дрвореда
јаблана у путном
пјасу на
магистралном путу
М-16 у Лакташима Услуге сјече дрвећа - Директни
98. 77211400-6
споразум

КП''Комунала
ц'' а.д.
Лакташи, ЈИБ
440114793000
2

Вриједност: 63.266,78 КМ са
ПДВ (54.074,18 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
2 година од дана извршене
примо-предаје уговорених
радова, рок извршења: 25
календарских дана од дана
добијања налога од стране
надзорног органа, рок
плаћања: у законском року по
испостављеним ситуацијама
за изведене радове
Вриједност: 4.855,50 КМ са
ПДВ (4.150,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
завршетком посла, рок
извршења: 30 дана од дана
потписивања овог уговора,
рок плаћања: 60 дана од дана
запримања фактуре за стварно
извршене услуге

16.10.2019.
63.266,78
20.09.2019. КМ

22.10.2019.
17.09.2019. 4.855,50 КМ

Вриједност: 24.900,01 КМ са
ПДВ (21.282,06 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
48 мјесеци од извршене
'Ауто сервис примопредаје робе, рок
Отворени НВ'' д.о.о.
извршења: 6 дана од дана
Набавка путничког поступак - Бања Лука,
потписивања овог уговора,
аутомобила 1121-1-1- ЈИБ
рок плаћања: 15 дана након
Моторна возила 78-5440369821000 што уговорни орган
99. 34100000-8
98/19
3
региструје предметно возило

Извођење радова на
реконструкцији и
адаптацији
мултифункционалн
е сале у ЈУ ''Центар
за културу и
образовање''
Лакташи - Радови
10 на реконструкцији 0. 45454000-4

Вриједност: 67.387,91 КМ са
ПДВ (57.596,50 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
24 мјесеца од дана предаје
окончане ситуације, овјерене
'Te Ca Siод стране надзорног органа,
Отворени Monting''
рок извршења: 60 радних дана
поступак - д.о.о. Бања
од дана добијеног налога од
1121-1-3- Лука, ЈИБ
стране наручиоца, рок
84-5440253432000 плаћања:у законском року по
99/19
6
испостављеним ситуацијама

04.10.2019.
24.900,01
19.09.2019. KM

УНДП
47.397,45
23.09.2019. КМ

Набавка испорука и
монтажа типских
позоришних/биоско
пских столица за
потребе ЈУ ''Центар
за културу и
образовање''
Лакташи 'Meal
Сједишта, столице Отворени Company''
и сродни производи поступак - д.о.о. Брчко,
и припадајући
1121-1-1- ЈИБ
10 дијелови - 39110000- 83-5460034109000
1. 6
100/19
0

Вриједност: 83.187,00 КМ са
ПДВ (71.100,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
2 године од дана извршене
примопредаје предметне робе,
рок извршења: 30 дана од
дана обостраног потписивања
уговора, рок плаћања: након
испоруке и монтаже робе, а на
основу испостављених и
овјерених фактура од стране
Наручиоца
Вриједност: 6.997,82 КМ са
ПДВ (5.981,04 КМ без ПДВ),
период трајања: са
Санација
завршетком посла, рок
деградираних
извршења: у складу са
површина
КП''Комунала налозима изданим од стране
пољопривредног
ц'' а.д.
Наручиоца, рок плаћања: 7
земљишта - Радови
Лакташи, ЈИБ дана од дана испостављања
10 ископа и земљани Директни 440114793000 ситуације за стварно изведене
2. радови - 45112000-5 споразум 2
радове

није
25.09.2019. реализовано

12.12.2019.
23.09.2019. 6.997,82 КМ

10
3.

10
4.

Вриједност: 12.029,94 КМ са
ПДВ (10.282,00 КМ без ПДВ),
Услуге провођења
период трајања: 02.10.2019.систематске
31.12.2019. године, рок
дератизације на
'Еко Бел''
извршења: дефинисаће се
подручју општине
д.о.о. Трн,
појединачним уговорима, рок
Лакташи - Услуге Конкурен ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
дератизације тски
440085548000 пријема рачуна, а након
90923000-3
захтјев
2
извршеног пријема услуге
Вриједност: 1.467,49 КМ са
ПДВ (1.254,27 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
Набавка тримера за
12 мјесеци од извршене
село Рјачевци, МЗ
'Агромеханик примопредаје робе, рок
Алексићи а комерц''
извршења: 1 дан од дана
Косилице за
д.о.о. Бања
обостраног потписивања овог
травњаке, паркове
Лука, ЈИБ
уговора, рок плаћања: након
или спортске терене Директни 440081526000 примитка фактуре за
- 16311100-9
споразум 0
испоручену робу

12.12.2019.
02.10.2019. 6.014,97 КМ

14.10.2019.
03.10.2019. 1.467,48 КМ

Финансирање
консултантских
услуга
''Финансијеко
управљање и
контрола - ФУК'' Услуге
10 специјалистичке
5. обуке - 80510000-2

Јавни
позив у
складу са
Анексом
II дио Б 1121-0-27-7101/19

'Севои група''
д.о.о. Бања
Лука, ЈИБ
440426990000
6

Јавни
позив у
складу са
Утврђивање и
Анексом
урављање ризицима II дио Б - Услуге
1121-0-210 специјалистичке
8-76. обуке - 80510000-2 103/19

'Севои група''
д.о.о. Бања
Лука, ЈИБ
440426990000
6

Вриједност: 5.850,00 КМ са
ПДВ (5.000,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
завршетком посла, рок
извршења: 60 радних дана од
дана ступаа овог уговора на
снагу, рок плаћања: 15 дана
од дана испостављене фактуре
за извршене услуге
Вриједност: 5.850,00 КМ са
ПДВ (5.000,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
завршетком посла, рок
извршења: 60 радних дана од
дана ступаа овог уговора на
снагу, рок плаћања: 15 дана
од дана испостављене фактуре
за извршене услуге

Вриједност: 1.345,50 КМ са
ПДВ (1.150,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 03.10.2019.Технички преглед
31.12.2019. године, рок
изведених радова на
извршења: 10 дана од дана
изградњи амбуланте
'Урбис
достављеног налога од стране
породичне
центар'' д.о.о. Наручиоца, рок плаћања: по
медицине у
Бања Лука,
завршеном послу и
Слатини - Услуге
Конкурен ЈИБ
испостављеној фактури,
10 техничког прегледа тски
440316884000 овјереној од стране надлежног
7. зграда - 71631300-3 захтјев
6
одјељења

28.02.2020.
13.09.2019. 5.850,00 КМ

28.02.2020.
13.09.2019. 5.850,00 КМ

09.12.2019.
03.10.2019. 1.345,50 КМ

Вриједност: 41.999,47 КМ са
ПДВ (35.896,98 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
Санација
гарантног рока, гарантни рок:
друштвеног дома у
24 мјесеца од дана предаје
Милосавцима и
окончане ситуације, овјерене
санација пословног
'Te Ca Siод стране надзорног органа,
простора Удружења
Monting''
рок извршења: крајњи рок је
пензионера у
д.о.о. Бања
29.10.2019. године, рок
Лакташима Конкурен Лука, ЈИБ
плаћања:у законском року по
10 Адаптација зграда - тски
440253432000 испостављеним ситуацијама,
8. 45262700-8
захтјев
6
за изведене радове

25.11.2019.
41.779,64
19.09.2019. КМ

Вриједност: 24.172,20 КМ са
ПДВ (20.660,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
1 годину дана од дана
извршене примопредаје робе,
'Еко Бел''
рок извршења: 20 дана од
Набавка и
д.о.о. Трн,
дана потписивања уговора,
постављање одбојне Конкурен ЈИБ
рок плаћања: након
10 ограде - Заштитне тски
440085548000 испостављене фактуре за
9. ограде - 34928320-7 захтјев
2
испоручену и монтирану робу

14.11.2019.
24.172,20
07.10.2019. КМ

Вриједност: 6.380,70 КМ са
ПДВ (5.453,59 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
12 мјесеца од дана предаје
Санација споменика
окончане ситуације, овјерене
погинулим борцима
од стране надзорног органа,
НОР-а у Слатини рок извршења: 30 радних дана
Грађевински радови
од дана добијеног налога од
на историјском
'Ороз'' д.о.о. стране надзорног органа, рок
споменику или
Конкурен Лакташи, ЈИБ плаћања:у законском року по
11 спомен-кући тски
440117806000 испостављеним ситуацијама
0. 45212314-0
захтјев
6
за изведене радове

Набавка и монтажа
намјештаја за
потребе ЈУ ''Центар
за предшколско
васпитање и
образовање''
Лакташи 11 Намјештај за дјечје
1. вртиће - 39161000-8

Вриједност: 25.380,81 КМ са
ПДВ (21.693,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
1 година од дана извршене
примопредаје предметне робе,
'Топ спорт''
рок извршења: 30 дана од
Отворени д.о.о.
дана обостраног потписивања
поступак - Бијељина,
уговора, рок плаћања: након
1121-1-1- ЈИБ
испоруке и монтаже робе, а на
86-5440270841000 основу испостављене и
106/19
0
овјерене фактуре

18.12.2019.
07.10.2019. 6.380,70 КМ

05.12.2019.
25.380,81
01.10.2019. КМ

Набавка
вишенамјенског
паркомата за
наплату таксе за
кориштење паркинг
'БСИ'' д.о.о.
простора - Машине Конкурен Прњавор, ЈИБ
11 за издавање карата - тски
440286683000
2. 30144200-2
захтјев
8
Набавка материјала
за израду и
постављање рампи
на мосту у Трну и
КП''Комунала
на мосту у
ц'' а.д.
Милошевцима Лакташи, ЈИБ
11 Матични вијци и
Директни 440114793000
3. вијци - 44531510-9 споразум 2

Вриједност: 17.550,00 КМ са
ПДВ (15.000,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
1 година од дана извршене
примопредаје предметне робе,
рок извршења: 90 дана од
дана потписивања уговора,
рок плаћања: након испоруке
и монтаже робе, а на основу
испостављене фактуре
Вриједност: 2.497,95 КМ са
ПДВ (2.155,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
завршетком посла, рок
извршења: 15 дана од дана
обостраног потписивања
уговора, рок плаћања: 15 дана
од дана запримања фактуре за
постављене рампе

27.02.2020.
17.550,00
03.10.2019. КМ

05.11.2019.
14.10.2019. 2.497,95 КМ

Вриједност: 24.183,90 КМ са
ПДВ (20.670,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
4 године од дана извршене
примопредаје робе, рок
Набавка рачунарске
'Lanaco'' д.о.о. извршења: 15 календарских
опреме - Рачунарска
Бања Лука,
дана од дана потписивања
опрема и
Конкурен ЈИБ
овог уговора, рок плаћања: 15
11 потрепштине тски
440085319000 дана након испоручене робе и
4. 30200000-1
захтјев
7
испостављене фактуре
Вриједност: 2.219,96 КМ са
ПДВ (1.897,40 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
роба, рок извршења: 7 дана
Набавка рефлектора
'Глобал БХ'' од дана обостраног
за игралиште у
д.о.о. Брод,
потписивања овог уговора,
Слатини ЈИБ
рок плаћања: након
11 Рефлектори Директни 440344390000 испостављања фактуре за
5. 31518100-1
споразум 6
испоручену робу

23.12.2019.
24.183,89
14.10.2019. KM

13.12.2019.
01.11.2019. 2.219,96 КМ

Вриједност: 4.734,76 КМ са
ПДВ (4.046,80 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
'Kaldera
роба, рок извршења: 30 дана
Набавка свјетиљки company''
од дана обостраног
Расвјетна опрема и
д.о.о.
потписивања овог уговора,
електричне
Лакташи, ЈИБ рок плаћања: након
11 свјетиљке Директни 440118519000 испостављања фактуре за
6. 31500000-1
споразум 4
испоручену робу

25.11.2019.
4.734,76
01.11.2019. KM

Набавка и уградња
ПВЦ прозора на
стан у општинском
власништву у
Немањиној улици
'Савић БИЗ''
број 1 - Прозори,
с.п. Бања
врата и сродни
Лука, ЈИБ
11 артикли - 44221000- Директни 450796205004
7. 5
споразум 4

Вриједност: 2.380,00 КМ са
ПДВ (2.034,20 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
и монтажом роба, рок
извршења: 30 дана од дана
обостраног потписивања овог
уговора, рок плаћања: након
испостављања фактуре за
испоручену робу

15.11.2019.
01.11.2019. 2.380,00 КМ

Вриједност: 5.955,30 КМ са
П.П.Т.Р.
ПДВ (5.090,00 КМ без ПДВ),
Услуге поправке и
''Средић''
период трајања: са
одражавања и
Драган
завршетком посла, рок
набавка намјештаја Средић с.п. извршења: 20 дана од дана
Услуге поправака и
Трн обостраног потписивања овог
одржавања
Лакташи, ЈИБ уговора, рок плаћања: након
11 намјештаја Директни 450312259000 испостављања фактуре за
8. 50850000-8
споразум 0
испоручену и уграђену робу

26.12.2019.
01.11.2019. 5.955,30 КМ

Услуге провођења
ванредне
систематске
дератизације у
стамбеним и
помоћним
објектима у
насељеним
мјестима Јаружани,
Кадињани и
Слатина - Услуге
11 дератизације 9. 90923000-3

Преговар
ачки
поступак
без објаве
обавјеште
ња о
набавци 1121-0-29-7115/19

Вриједност: 6.001,63 КМ са
ПДВ (5.129,60 КМ без ПДВ),
период трајања: са
'Еко Бел''
завршетком посла, рок
д.о.о. Трн,
извршења: 6 календарских
ЈИБ
дана, рок плаћања: 30 дана од
440085548000 дана извршених услуга и
2
испостављене фактуре

Редовна (прва)
годишња надзорна
посјета у складу са
нормом ISO
'Burea Veritas
9001:2015 Croatia'' д.о.о.
12 Ревизорске услуге - Директни Ријека, ИД
0. 79212000-3
споразум 82798532151

Вриједност: 3.000,00 КМ без
ПДВ, период трајања: са
завршетком посла, рок
извршења: максимално два
дана, рок плаћања: 30 дана од
дана испостављања фактуре а
по обављеним услугама

12.12.2019.
18.11.2019. 6.001,63 КМ

22.01.2020.
08.11.2019. 3.000,00 КМ

Вриједност: 9.000,00 КМ са
ПДВ (7.692,31 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
робе, рок извршења: 30 дана
'Dak family'' од дана обостраног
д.о.о.
потписивања уговора, рок
Конкурен Лакташи, ЈИБ плаћања: у законском року,
тски
440397493000 након примитка фактуре за
захтјев
7
испоручену робу

13.01.2020.
9.000,00
25.11.2019. KM

Вриједност: 52.280,13 КМ са
ПДВ (44.683,88 КМ без ПДВ),
Набавка и монтажа
период трајања: са истеком
дјечијих игралишта
гарантног рока, гарантни рок:
за потребе ЈУ
2 године од дана извршене
Центар за
примопредаје предметне робе,
предшколско
рок извршења: 30 дана од
васпитање и
Отворени 'ISTRACOM'' дана обостраног потписивања
образовање поступак - д.о.о. Сански уговора, рок плаћања: након
Опрема за дјечја
1121-1-1- Мост, ЈИБ
испоруке и монтаже робе, а на
12 игралишта 87-5426354684000 основу испостављених
2. 37535200-9
118/19
5
овјерених фактура

06.03.2020.
52.280,34
18.11.2019. КМ

Набавка садног
материјала винове
12 лозе - Саднице 1. 03451100-7

12
3.

12
4.

Израда елабората за
потребе уплане
објекта дјечијег
вртића у
Александровцу Архитектонске,
техничке и
геодетске услуге 71250000-5
Одржавање
проходности
локалних и
некатегорисаних
путева у зимсим
условима на
подручју општине
Лакташи за зимску
сезону 2019/20
године - Услуге
чишћења снијега 90620000-9

Вриједност: 948,87 КМ са
ПДВ (811,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 29.11.2019.31.12.2019. године, рок
'Геопројект'' извршења: 15 дана од дана
д.о.о. Бања
обостраног потписивања
Лука, ЈИБ
уговора, рок плаћања: након
Директни 440078657000 предаје документације и
споразум 2
испостављања фактуре

20.12.2019.
29.11.2019. 948,87 КМ

Вриједност: 174.333,51 КМ са
ПДВ (149.003,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
15.11.2019.-31.03.2020.
године, рок извршења:
Отворени 'Нискоградња' дефинисаће се појединачним
поступак - ' д.о.о.
уговорима, рок плаћања: 30
1121-1-2- Лакташи, ЈИБ дана од дана испостављања
111-5440117962000 ситуације за стварно
122/19
5
извршене услуге

03.04.2020.
82.989,68
15.11.2019. КМ

Вриједност: 4.240,00 КМ без
ПДВ, период трајања:
Консултантске
08.11.2019.-31.12.2019.
услуге за подршку
године, рок извршења:
привредног развоја
крајњи рок је 15.12.2019.
општине Лакташи 'Нови дан''
године, рок плаћања: 15 дана
Услуге савјетовања
с.п. Загреб,
од дана испостављања
12 у области развоја - Директни ИД
фактуре а по обављеним
5. 73220000-0
споразум 13567172920 услугама

17.01.2020.
08.11.2019. 4.240,00 КМ

Израда техничке
документације:
Идејни пројекат и
планска
документација,
Стручно мишљење
и УТУ-и за водовод
Бакинци- подсистем
водоводног система
Маглајани - Услуге
пројектовања
12 цјевовода 6. 71322200-3

30.09.2020.
10.647,00
18.11.2019. KM

Вриједност: 10.647,00 КМ са
ПДВ (9.100,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
техничке документације, рок
извршења: 60 дана од дана
'HKP
обостраног потписивања
Отворени CONSULTIN уговора, рок плаћања: по
поступак G'' д.о.о. Бања извршеним услугама и
1121-1-2- Лука, ЈИБ
овјереним рачунима уз
109-5440367390000 адекватне и неопходне
120/19
5
прилоге

Услуге разгртања и
уклањања снијега са
градских
саобраћајница
(тргова, тротоара,
паркинга и др.),
набавка
индустријске соли и
одржавање
проходности у
зимским условима
за зимску сезону
2019/20 - Услуге
12 чишћења снијега 7. 90620000-9

Вриједност: 135.449,73 КМ са
ПДВ (115.769,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
15.11.2019.-31.03.2020.
године, рок извршења:
Отворени КП''Комунала дефинисаће се појединачним
поступак - ц'' а.д.
уговорима, рок плаћања: 30
1121-1-2- Лакташи, ЈИБ дана од дана испостављања
110-5440114793000 ситуације за стварно
121/19
2
извршене услуге

Вриједност: 6.506,84 КМ са
ПДВ (5.561,40 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
Санација штете на
1 година од дана предаје
стамбено, објекту у
'Центрокоп
окончане ситуације, овјерене
Друговићима
транс'' с.п.
од стране надзорног органа,
(Амбарине) Јакуповци - рок извршења: 20 дана, рок
Радови ископа и
Лакташи, ЈИБ плаћања: 8 дана од дана
12 земљани радови Директни 450311503000 испостављања ситуације за
8. 45112000-5
споразум 7
изведене радове

26.05.2020.
74.885,85
15.11.2019. КМ

24.01.2020.
10.12.2019. 6.506,84 КМ

Вриједност: 2.974,33 КМ са
ПДВ (2.542,16 КМ без ПДВ),
'Вет центар'' период трајања: 03.12.2019.Ветеринарска 31.12.2019. године, рок
амбуланта са извршења: 1 дан од
Хигијеничарска
апотеком
достављања налога од стране
служба Бања Лука,
Уговорног органа, рок
ветеринарске услуге Конкурен ЈИБ
плаћања: у року од 30 дана од
12 - Ветеринарске
тски
440327169000 дана запримања фактуре за
9. услуге - 85200000-1 захтјев
4
стварно извршене услуге

31.12.2019.
03.12.2019. 2.974,33 КМ

Вриједност: 19.400,35 КМ са
ПДВ (16.581,50 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
Санација
гарантног рока, гарантни рок:
друштвеног дома у
24 мјесеца од дана предаје
Милосавцима 'Te Ca Siокончане ситуације, овјерене
постављање фасаде Monting''
од стране надзорног органа,
Фасадни радови д.о.о. Бања
рок извршења: крајњи рок је
45443000-4,
Конкурен Лука, ЈИБ
31.12.2019. године, рок
13 Стакларски радови - тски
440253432000 плаћања: у законском року по
0. 45441000-0
захтјев
6
испостављеним ситуацијама

25.12.2019.
19.400,35
09.12.2019. KM

Асфалтирање
дијела Врбаске
улице у Трну Радови на
поплочавању и
13 асфалтирању 1. 45233222-1

Отворени 'Нискоградња'
поступак - ' д.о.о.
1121-1-3- Лакташи, ЈИБ
114-5440117962000
126/19
5

Набавка насипног
'Д Савичић''
материјала за МЗ
с.п. Лакташи,
Слатину - Шљунак,
вл. Душанка
пијесак, дробљени
Савичић, ЈИБ
13 камен и агрегати - Директни 451059166000
2. 14210000-6
споразум 7

Вриједност: 26.169,16 КМ са
ПДВ (22.366,80 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
2 године од дана извршене
примопредаје уговорених
радова, рок извршења: 10
календарских дана од дана
обостраног потписивања
уговора, рок плаћања: у
законском року по
испостављеним ситуацијама
Вриједност: 4.935,00 КМ без
ПДВ, период трајања: са
испоруком робе, рок
извршења: 1 дан од дана
обостраног потписивања овог
уговора, рок плаћања: у
законском року, након
испостављања фактуре за
испоручену робу

23.12.2019.
26.169,16
16.12.2019. КМ

22.01.2020.
23.12.2019. 4.935,00 КМ

Вриједност: 6.815,10 КМ са
ПДВ (5.824,87 КМ без ПДВ),
период трајања: 26.12.2019.'Бомерц''
31.12.2020. године, рок
Набавка средстава
д.о.о.
извршења: континуирано
за одржавање
Градишка,
према налогу Наручиоца, рок
хигијене - Папир за
ЈИБ
плаћања: 30 календарских
13 санитарне потребе - Директни 440339477000 дана од дана испостављања
3. 33770000-8
споразум 2
фактуре за испоручену робу
Вриједност: 6.991,92 КМ са
ПДВ (5.976,00 КМ без ПДВ),
Комунално
период трајања: са испоруком
Набавка и монтажа
предузеће
и монтажом робе, рок
бетонских цијеви за
''Будућност'' извршења: 4 дана од дана
четири стамбена
а.д. Лакташи, обостраног потписивања овог
објекта - Бетонске
ЈИБ
уговора, рок плаћања: након
13 цијеви и прибор Директни 440114785000 испостављања фактуре за
4. 44114220-0
споразум 9
испоручену робу
Набавка мајица са
графичким
'Графо
Вриједност: 1.404,00 КМ са
дизајном за потребе
Балкан'' с.п. ПДВ (1.200,00 КМ без ПДВ),
ЈУ Центра за
Драгочај,
период трајања: са испоруком
предшколско
Бања Лука вл. робе, рок извршења:
васпитање и
Душко
најкасније до 31.03.2020.
образовање
Скакић, ЈИБ године, рок плаћања: након
13 Лакташи - Мајице - Директни 450687015000 испостављања фактуре за
5. 18235300-8
споразум 3
испоручену робу

22.09.2020.
26.12.2019. 6.806,00 КМ

31.12.2019.
27.12.2019. 6.991,92 КМ

16.04.2020.
1.404,00
27.12.2019. KM

Набавка и уградња
ивичњака за трим
стазу - Производи
13 од бетона 6. 44114200-4

Комунално
предузеће
''Будућност''
а.д. Лакташи,
ЈИБ
Директни 440114785000
споразум 9

Набавка
едукативних
брошура за потребе
ЈУ Центра за
предшколско
васпитање и
образовање
13 Лакташи - Брошуре - Директни
7. 22150000-6
споразум

'Аватар'' с.п.
Лакташи, вл.
Бранислав
Милчић, ЈИБ
450755177000
3

Набавка копмплета
за дјецу и
одржавање обуке из
'Про Виа''
области
д.о.о.
безбједности
Бијељина,
саобраћаја ЈИБ
13 Комплети Директни 440282360000
8. 18222200-3
споразум 9

Вриједност: 4.001,40 КМ са
ПДВ (3.420,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
и уградњом ивичњака, рок
извршења: до 31.03.2020.
године, рок плаћања: 30 дана
од дана испостављања
фактуре за изведене радове
Вриједност: 2.808,00 КМ са
ПДВ (2.400,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
завршетком посла, рок
извршења: 3 дана од дана
обостраног потписивања овог
уговора, рок плаћања: у
законском року од дана
завршеног посла и
испостављања фактуре
Вриједност: 4.446,00 КМ са
ПДВ (3.800,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
завршетком посла, рок
извршења: 4 дана од дана
обостраног потписивања овог
уговора, рок плаћања: по
извршеној услузи и
испостављеној фактури

23.06.2020.
4.001,00
27.12.2019. KM

28.02.2020.
27.12.2019. 2.808,00 КМ

22.01.2020.
27.12.2019. 4.446,00 КМ

Набавка и уградња
унутрашњих и
вањских клупица и
израда спољашње
ограде на
трибинама и
степеништу за
потребе ЈУ Центар
за предшколско
'ММ
васпитање и
Конструктор''
образовање
д.о.о.
Лакташи - Уградња
Градишка,
врата и прозора и
ЈИБ
13 сродних елемената - Директни 440297260000
9. 45421100-5
споразум 3
Противерозивне
мјере редовно и
интервентно
чишћење,
регулација, санација
и заштита водотока
и канала - Радови
регулације ријеке и
радови за заштиту
од
14 поплава - 452460000. 3

Вриједност: 2.583,33 КМ са
ПДВ (2.207,98 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
24 мјесеца, рок извршења: 5
дана од дана обостраног
потписивања овог уговора,
рок плаћања: у законском
року од дана завршеног посла
и испостављања фактуре

Вриједност: 101.981,956 КМ
са ПДВ (87.164,065 КМ без
ПДВ), период трајања:
23.12.2019.-31.12.2019.
године, рок извршења:
Отворени КП''Комунала дефинисаће се појединачним
поступак - ц'' а.д.
уговорима, рок плаћања: 60
1121-1-3- Лакташи, ЈИБ дана од дана пријема рачуна а
117-5440114793000 након извршеног пријема
128/19
2
услуге

24.02.2020.
18.12.2019. 2.583,33 КМ

05.02.2020.
101.981,96
23.12.2019. КМ

Услуге
грађевинског
савјетовања за
потребе
реконструкције и
адаптације
мултифункционалн
е сале у ЈУ Центар
за културу и
образовање
'Routing''
Лакташи - Услуге
д.о.о. Бања
грађевинског
Лука, ЈИБ
14 савјетовања Директни 440289160000
1. 71530000-2
споразум 9

Вриједност: 3.500,00 КМ са
ПДВ (2.991,45 КМ без ПДВ),
период трајања: са
завршетком посла, рок
извршења: 4 дана од дана
обостраног потписивања
уговора, рок плаћања: по
испоруци техничког рјешења
и испостављеној фактури

20.02.2020.
27.12.2019. 3.500,00 КМ

