ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ ЗA 2021. ГОДИНУ
3.
Врста
поступка и
број
обавјештења о
Опис и ознака по додјели
Јединственом
уговора са
рјечнику јавне
Портала
јавних
Р.б. набавке
1. 2.

1.

Набавка
материјала за
реконструкцију и
санацију
друштвених
домова и
инфраструктуре у
оквиру друштвеих
домова Грађевинске
контрукције и
матњријали Директни
44000000-0
споразум

4.
Подаци о
добављачу/доба
вљачима у
оквирном
споразуму
(Назив, ИД
број, мјесто)

5.
Основни елементи
уговора/оквирног
споразума (вриједност,
период трајања, рок
извршења, рок плаћања,
гарантни период,...)

Вриједност: 5.265,34 КМ са
ПДВ (4.592,12 КМ без ПДВ),
период трајања: према
извршеној испоруци роба,
рок извршења: седам дана од
'Грамин'' д.о.о. дана обостраног потписивања
Омладинска 134, овог уговора, рок плаћања:
Лакташи ЈИБ
након испоруке робе и
4401148660009 испостављања фактуре

6.
Опис
измјене
основних
елеменат
а уговора
и датум
измјене

7.
8.
Остата
Датум9.
к
потпуне
вриједн
Датум реализације
ости
закључењ уговора/окв
уговора
а
ирног
након уговора/ок споразума и
учињен
вирног укупна
е
споразума утрошена

18.02.2021.
02.02.2021. 5.265,31 КМ

2.

3.

4.

Директни
споразум

Вриједност: 3.510,00 (у
цијену није урачунат порез на
додатну вриједност), период
трајања: 01.02.2021Предузетничка 31.12.2021. године , рок
радња-праоница извршења: на основу
''ЛОГОС'' с.п.
мјесечних испостављених
Љевчанска 15,
рачуна, рок плаћања: након
Лакташи, ЈМБ
испостављених мјесечних
4505363780007 фактура

01.02.2021.

Набавка и
монтажа
тракастих завјеса Платнени застори - Директни
39515420-5
споразум

Вриједност: 3.249,99 КМ са
ПДВ (2.922,02 КМ без ПДВ),
период трајања: 04.02.202131.03.2021.године, рок
извршења: 10 дана од дана
'Мегастил'' д.о.о. обостраног потписивања
Вељка
уговора, рок плаћања: према
Младеновића,
извршеној испоруци и
ЈИБ
монтажи предметне набавке и
4400823360005 испостављеној фактури

05.04.2021.
04.02.2021. 2.800,00 КМ

Набавка
канцеларисјких
столица - Разна
сједишта и
столице 39113000-7

Вриједност: 3.732,30 КМ са
ПДВ (3.190,00 КМ без ПДВ),
'Кис продукт''
период трајања: са испоруком
д.о.о. Улица
роба, рок извршења: 10 дана
Николе Пашића од дана обостраног потписа
бб, Бања Лука, уговора, рок плаћања: 8 дана
ЈИБ
од дана испостављања
4401177840008 фактуре

11.03.2021.
08.02.2021. 3.732,30 КМ

Услуге прања
возила - Прање
аутомобила и
сличне услуге 50112300-6

Директни
споразум

5.

Набавка
материјала за
изградњу
надстрешнице на
западној трибини
Градског
стадиона Лакташи
- Гвожђе Директни
14711000-8
споразум

6.

Израда програма
безбједности
саобраћаја на
Институт за
путевима
грађевинарство
општине Лакташи
''ИГ'' д.о.о.
за период 2021Улица Краља
2025 година Петра I
Услуге техничког
Карађорђевића
пројектовања у
Отворени
92-98, Бања
грађевинарству - поступак - 1121- Лука, ЈИБ
71322000-1
1-23-136/21
4400918310005

'Браварија
Живковић'' с.п.
Улица 23.
Априла 52, Трн
ЈИБ
4505832950008

Вриједност: 6.995,00 КМ са
ПДВ ( 5.978,63КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
робе, рок извршења: седам
дана од дана обостраног
потписивања уговора, рок
плаћања: 8 дана од дана
испостављања фактуре

09.03.2021.
08.02.2021. 6.995,00 КМ

Вриједност: 1.872,00 КМ са
ПДВ (1.600,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 02.02.202101.03.2021. године, рок
извршења: 60 календарских
дана од дана обостраног
потписивања уговора, рок
плаћања: у складу са
законском регулативом, а по
испоруци ревидоване
пројектне документације

25.05.2021.
02.02.2021. 1.872,00 КМ

7.

8.

Израда елабората
безбједности
саобраћаја у зони
основне школе
Младен
Стојановић у
'HKP
Лакташима CONSALTING''
Услуге техничког
д.о.о. Краља
пројектовања у
Отворени
Петра II 9а, Бања
грађевинарству - поступак - 1121- Лука, ЈИБ
71322000-1
1-2-135/21
4403673900005

Услуге хемијске
чистионе - Услуге
прања и хемијског
чишћења Директни
98310000-9
споразум

Занатство ''АД''
Данијела
Аћимовац и
Александар
Аћимовац с.п.
Момчила
Поповића бб,
Бања Лука, ЈИБ
502404520008

Вриједност: 2.047,50 КМ са
ПДВ (1.750,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
елабората рок извршења: 60
календарских дана од дана
обостраног потписивања
уговора, рок плаћања: у
складу са законском
регулативом, а по испоруци
ревидоване пројектне
документације

19.04.2021.
04.02.2021. 2.047,50 КМ

Вриједност: 1.565,46КМ са
ПДВ (1.338,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 08.02.2021.31.01.2022., рок
извршења:два дана од дана
преузимања робе, рок
плаћања: по извршеним
услугама и испостављеним
фактурама

08.02.2021.

9.

Измјена дијела
техничке
документације за
изградњу кружне
раскрснице са
реконструкцијом
дијела
магистралног пута
М-16 у
Лакташима Архитектонске
услуге - 71240000- Директни
2
споразум

Набавка кафе Директни
10. Кафа - 15861000-1 споразум

Институт за
грађевинарство
''ИГ'' д.о.о.
Улица Краља
Петра I
Карађорђевића
92-98, Бања
Лука, ЈИБ
4400918310005

Вриједност: 7.020,00 КМ са
ПДВ (6.000,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
завршетком посла, рок
извршења: у термину који му
достави уговорни орган, рок
плаћања: 8 дана од дана
испостављања фактуре за
извршене услуге

02.03.2021.
02.02.2021. 7.020,00 КМ

'Минеа'' д.о.о.
Градишка, ЈИБ
4401074870006

Вриједност: 2.609,68 КМ са
ПДВ (2.230,50 КМ без ПДВ),
период трајања: сукцесивно
од 24.02.2021. до 31.12.2021.
године, рок извршења:
сукцесивно према захтјевима
Наручиоца, рок плаћања: 30
дана по испоруци фактуре

24.02.2021.

Набавка хране Месне конзерве и
месне
прерађевине Директни
11. 15131000-5
споразум

Вриједност: 4.357,40 КМ са
Пекарска радња ПДВ (3.724,28 КМ без ПДВ),
за производњу период трајања: 01.03. 2021.пекарских
31.12.2021. године, рок
производа
извршења: у договорено
''БЛАГОЈЕВИЋ'', вријем и у договорено мјесто,
Лакташи, ЈИБ
рок плаћања: у року од 30
450307780005
дана, жирално

01.03.2021.

Набавка цвијећа Резано цвијеће - Директни
12. 03121200-7
споразум

Вриједност: 4.436,00 КМ са
ПДВ (3.791,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 01.032021.31.12.2021. године, рок
ТПР Цвјећара и извршења: сукцесивно према
погребне услуге наруџби Наручиоца, рок
''Кала'' Лакташи, плаћања: у законском року,
ЈИБ
након примитка фактуре за
4507792890000 испоручену робу

01.03.2021.

Набавка хљеба и
пецива - Хљебни
производи 13. 15810000-6

Вриједност: 2.993,69 КМ са
ПДВ (2.558,76 без ПДВ),
Пекарска радња период трајања: 01.03.2021.за производњу 31.12.2021. године, рок
пекарских
извршења: сукцесивно према
производа
наруџби Наручиоца, рок
''БЛАГОЈЕВИЋ'', плаћања: у законском року,
Лакташи, ЈИБ
након примитка фактуре за
450307780005
испоручену робу

01.03.2021.

Директни
споразум

Вриједност: 14.956,50 КМ са
ПДВ (12.783,33 без ПДВ),
период трајања: 05.03.2021.31.12.2021. године, рок
извршења: 3 дана од дана
наручивања која одговара
уговореним условима, рок
плаћања: 15 дана од дана
запримања фактуре, жирално

05.03.2021.

Вриједност: 369.882,56 КМ са
ПДВ (316.138,94 КМ без
ПДВ), период трајања:
01.03.2021.-31.12.2021.
године, рок извршења:
Отворени
КП
дефинисаће се појединачним
поступак ''КОМУНАЛАЦ'' уговором, рок плаћања: 30
1121-1-2-133-3- Лакташи, ЈИБ
дана пријема рачуна а након
1/21
4401147930002 извршеног пријема услуге

01.03.2021.

Хигијеничарска
служба Ветеринарске
услуге - 85200000- Конкурентски
14. 1
захтјев

Услуге одржавања
јавне хигијене,
зелених површина
и комуналне
опреме у оквиру
Програма
заједничке
комуналне
потрошње за
2021. годину Услуге чишћења и
метења улица 15. 90610000-6

'Вет центар''
Ветеринарска
амбуланта са
апотеком, Бања
Лука, ЈИБ
4403271690004

Услуге путем
електронских
медија Услуге
електронског
обавјештавања и
информисања 16. 64216000-3

Директни
споразум

Услуге чишћења
зграде Општинске
управе Општине
Лакташи - Услуге
чишћења зграде - Директни
17. 90911200-8
споразум

Набавка питке
воде - Пијаћа вода Директни
18. -41110000-3
споразум

Вриједност: 2.500,00 КМ са
ПДВ(2.136,80КМ без ПДВ),
период трајања 24.02.2021.31.12.2021. године, рок
извршења: три дана од дана
Новинарска
добијеног налога од стране
агенција
наручиоца, рок плаћања:по
Републике
извршеним услугама,
Српске ''СРНА'' испостављеној фактури и
ЈИБ:4400419580 извјештаја о извршеним
000
услугама
Вриједност: 4.946,76 КМ са
ПДВ(4.228,00КМ без ПДВ),
период трајања 08.03.2021.31.12.2021. године, рок
извршења: десет дана од дана
'КТЦ'' д.о.о.
добијеног налога , рок
Лакташи ЈИБ: плаћања:7 дана од дана
4403272400000 испостављања фактуре
Вриједност: 2.350,06 КМ са
ПДВ(2.008,60КМ без ПДВ),
период трајања 02.03.2021.'AQUA time
31.12.2021. године, рок
distribucija''
извршења: 24 сата од наруџбе
Лакташи
, рок плаћања:по испорученој
ЈИБ:4403842600 роби и испостављеној
008
фактури

24.2.2021

23.03.2021.
2.454,66 КМ
24.08.2021.
819,00 КМ
20.09.2021.
8.3.2021. 1.673,10 КМ

02.03.2021.

Набавка пића Воћни сокови 19. 15321000-4

Директни
споразум

Одржавање
зелених површина
и засада у путном
појасу на подручју
општине Лакташи
за 2021. годину Услуге садње
зелених површина Конкурентски
20. -77310000-6
захтјев

Вриједност: 6.799,24КМ са
ПДВ(5.811,32КМ без ПДВ),
период трајања 09.03.2021.ЕХ КОМПАНИ 31.12.2021. године, рок
д.о.о. Лакташи извршења: сукцесивно , рок
ЈИБ:4401760710 плаћања:30 дана од дана
007
пријема фактуре

09.03.2021.

Вриједност: 20.032,27КМ са
ПДВ(17.121,60КМ без ПДВ),
период трајања 15.03.2021.31.12.2021. године, рок
извршења:дефинисано
КП
појединачним уговором , рок
''КОМУНАЛАЦ'' плаћања:30 дана од дана
Лакташи ЈИБ:
пријема фактуре а након
4401147930002 извршеног пријема услуга

13.03.2021.

Израда стручне
документације
урбанистичко
техничких удловс
и Техничке
документације
Главни
пројекти(пројекти
за извођење)ревидоване за
изградњу Моста
преко ријеке
Вукешнице у
Кадињанима Архитектонске
Директни
21. услуге-71000000-8 споразум

Вриједност: 3.978,00КМ са
ПДВ(3.400,00КМ без ПДВ),
период трајања 10.03.2021.31.12.2021. године, рок
извршења:максимално 5
мјесеци од дана обостраног
ЦПК д.о.о. Бања потписивања, рок плаћања:по
Лука
испостављеној фактури,
ЈИБ:4401140250 завршеном послу и
006
испорученој документацији

28.07.2021.3.
10.03.2021. 978,00 KM

Измјена техничке
документације
Главни пројекат
(пројекти за
извођење радова)ревидован за
пројекат
Доградње
Основне школе у
Клашницама Архитектонске
услуге за зграде - Конкурентски
22. 71221000-3
захтјев

Вриједност: 10.413,00КМ са
ПДВ(8.900,00КМ без ПДВ),
период трајања 31.08.2021.издавања употребне дозволе
за наведени објекат, рок
извршења:Измјена главног
пројекта за доградњу о.ш. у
Клашницама-90 дана од дана
обостраног потписивања, а
ревидовану измјену Техничку
документацију-у року од 10
дана од дана обостраног
'HKP Consalting'' потписивања, рок плаћања:по
д.о.о. Бања Лука испостављеној фактури,
ЈИБ:
завршеном послу и
4403673900005 испорученој документацији

29.07.2021.
10.413,00
08.03.2021. KM

Набавка
временских релеја
- Временски
Директни
23. релеји-31221600-7 споразум

Вриједност: 4.972,50КМ са
ПДВ(4.250,00КМ без ПДВ),
период трајања : са
испоруком и уградњом роба,
рок извршења: 10 дана од
'Електрообнова'' дана обостраног
д.о.о. Бања Лука потписивања, рок плаћања: 8
ЈИБ:4402179320 дана од дана испостављања
008
фактуре

20.04.2021.
01.03.2021. 4.972,50 KM

Одржавање
рачунарске
опреме Одржавање и
поправка
рачунарске
опреме - 50312000- Директни
24. 5
споразум

Вриједност: 7.011,81КМ са
ПДВ(5.993,00КМ без ПДВ),
период трајања :01.03.2021'LukSmart'' д.о.о. 31.12.2021, рок извршења:24
Лакташи
сата од момента позива, рок
ЈИБ:4404343050 плаћања:7 дана од дана
001
испостављања фактуре

01.03.2021.

Одржавање и
одводња локалних
и
некатегорисаних
асфалтних
саобраћајница и
улица на подручју
општине Лакташи
за 2021. годину Услуге
поправака,одржав
ања везаних за
Отворени
друмски саобраћај- поступак-112125. 50230000-6
1-2-14/21

Вриједност: 14.994,72КМ са
ПДВ(12.816,00КМ без ПДВ),
период трајања : 19.03.2021.31.12.2021. године, рок
'ЦЕНТРОКОП извршења:дефинисано
ТРАНС'' С.П.
појединачним уговором, рок
Јакуповци
плаћања:8 дана од дана
ЈИБ:4503115030 пријема рачуна а након
007
извршеног пријема услуга

Обнова
једногодишњих
лиценци за Auto
CAD Програмски Преговарачки
пакет за
поступак без
компјутерски
објављивања
'ГЕОИНОВА''
потпомогнуто
обавјештења о д.о.о. Бања Лука
цртање -48321000- набавци-1121-4- ЈИБ:4400977670
26. 4
2-46/21
007

Вриједност: 10.098,27КМ са
ПДВ(8.631,00КМ без ПДВ),
период трајања : 1 година,
рок извршења:7 дана, рок
плаћања:по извршеној
електронској испоруци
лиценци и испостављеној
фактури

19.03.2021.

19.04.2021.
10.098,27
19.03.2021. КМ

Набавка
материјала за
изградњу крака
водоводне мреже
у Немањиној
улици у
Лакташима
(изградња осталих
водовода) Вентили и цијеви- Директни
27. 31711400-7
споразум

Вриједност: 2.654,73КМ са
ПДВ(2.269,00КМ без ПДВ),
период трајања : 10 дана, рок
извршења:10 дана од
обостраног потписивања
КП
уговора, рок плаћања:по
''БУДУЋНОСТ'' испостављеној фактури
а.д. ЛАкташи
овјереној од стране
ЈИБ:4401147850 именованог службеника за
009
преузимање предметне робе

Набавка и
уградња
филтерских
колона са
испунама на
изворишту јавног
водовода у
Бакинцима Опрема за
прецишћавање - Директни
28. 43611700-6
споразум

Вриједност: 6.537,38КМ са
ПДВ(5.587,50КМ без ПДВ),
период трајања : 11.03.2021.30.04.2021., рок извршења:10
'ХИДРОСАНТА дана од обостраног
С'' д.о.о.
потписивања уговора, рок
Требиње ЈИБ:
плаћања:8 дана по
4403105250004 испостављеној фактури

8.3.2021

07.04.2021.
2.654,73 КМ

29.03.2021.
11.03.2021. 6.537,37 КМ

Санација банкина
на подручју
општине Лакташи
за 2021. годину Услуге поправака,
одржавања и
сродне услуге
везане за друмски Отворени
саобраћај поступак-112129. 50230000-6
1-2-15/21

Вриједност: 24.979,50 КМ са
ПДВ(21.350,00КМ без ПДВ),
период трајања : 23.03.2021.31.12.2021., рок
'ЦЕНТРОКОП извршења:дефинисан
ТРАНС'' с.п.
појединачним уговором, рок
Јакуповци
плаћања:8 дана од дана
ЈИБ:4503115030 пријема рачуна а након
007
извршеног пријема услуга

23.03.2021.

Одржавање
локалних и
некатегорисаних
асфалтних
саобраћајница и
улица-коловоза на
подручју општине
Лакташи за
2021.годину Услуге поправака,
одржавања и
сродне услуге
везане за друмски Отворени
саобраћај поступак-112130. 50230000-6
1-2-11/21

Вриједност: 175.377,15КМ са
ПДВ(149.895,00 КМ без
ПДВ), период трајања :
19.03.2021.-31.12.2021., рок
'НИСКОГРАДЊ извршења:дефинисан
А'' д.о.о.
појединачним уговором, рок
Лакташи
плаћања:након извршеног
ЈИБ:4401140250 пријема услуга на основу
006
појединачног уговора

19.03.2021.

Ветеринарска
анализа-Услуге у
области
бактериолошке
анализе Директни
31. 85111820-4
споразум

ЈУ Ветеринарски
Институт
Републике
Српске Бања
Лука
ЈИБ:4008092900
02

10.03.2021.

Вриједност: 2.340,00КМ са
ПДВ(2.860,00 КМ без ПДВ),
период трајања : 10.03.2021.31.12.2021., рок извршења:7
дана, рок плаћања: 30 дана од
дана испостављања фактуре

Бактериолошка
анализа- Услуге у
области
бактериолошке
анализе Директни
32. 85111820-4
споразум

Вриједност: није у систему
ПДВ-а ( 3.164,00КМ без
ПДВ), период трајања :
ЈЗУ Институт за 10.03.2021.-31.12.2021., рок
здравство
извршења: по налогу
Републике
наручиоца, рок плаћања: 30
Српске ЈИБ:
дана од дана испостављања
4400963610001 фактуре

10.03.2021.

Набавка јарбола Јарболи-44212250- Директни
33. 6
споразум

Вриједност: 2.934,36 КМ са
ПДВ(2.508,00 КМ без ПДВ),
период трајања : 22.03.2021.31.05.2021., рок извршења: 30
''KALDERA
дана од дана обостраног
COMPANY''
потписивања уговора, рок
д.о.о. Кобатовци плаћања: по испостављања
ЈИБ:
фактури и по испорученој
4401185190004 роби

25.05.2021.
22.03.2021. 2.934,36 КМ

Осигурање
моторних возилаУслуге осигурања
моторних возила 66514110-0,
Услуге осигурања
од одговорности
за употребу
моторних возила Конкурентски
34. 66516100-1
захтјев

Вриједност: није у систему
ПДВ-а ( КМ без ПДВ),
период трајања : 12 мјесеци,
'ДРИНА
рок извршења: услуга ће се
ОСИГУРАЊЕ'' вршити у складу са
а.д. Филијала
терминима регистрације, рок
Бања Лука ЈИБ: плаћања: по испостављања
44400258470004 фактури и извршеној услузи

13.03.2021.

Вриједност: 12.987,00 КМ са
ПДВ(11.100,00 КМ без ПДВ),
Медијско
период трајања : 08.03.2021.презентовање
Јавни позив у
31.12.2021., рок извршења: 3
путем телевизије - складу са
'Алетернативна дана од добијеног налога, рок
Телевизијске
Анексом II дио телевизија'' д.о.о. плаћања: 30 дана од дана
услуге- 92220000- Б - 1121-0-2-4-7- БАња Лука ЈИБ: извршених услуга и
35. 9
36/21
4400946870008 испостављене фактуре

08.03.2021.

Вриједност: 8.029,12 КМ са
ПДВ(7.625,00 КМ без ПДВ),
Услуге
период трајања : 08.03.2021.објављивања
31.12.2021., рок извршења: у
огласа и конкурса Јавни позив у
складу са захтјевима
путем штампаних складу са
'Глас Српске''
наручиоца, рок плаћања: 15
медија-Услуге
Анексом II дио д.о.о. Бања Лука дана од дана извршених
оглашавања Б -1121-0-2-5-7- ЈИБ:
услуга и испостављене
36. 79341000-6
37/21
4401702350009 фактуре

08.03.2021.

Набавка
канцеларијског
материјала Папирни или
картонски
регистратори,
књиговодствене
књиге, фасцикле и
други штампани
канцеларијски
материјал Конкурентски
37. 22800000-8
захтјев

15.03.2021.

Вриједност: 12.268,71 КМ са
ПДВ(10.486,08 КМ без ПДВ),
период трајања : 15.03.2021.31.12.2021., рок извршења:
дефинисан у налогу
'COMPEX'' д.о.о. наручиоца робе, рок плаћања:
Бања Лука ЈИБ: 30 дана од испостављене
4400786650006 фактуре

Набавка радне
одјеће за
запослене на
контроли и
наплати паркинга
и Комуналну
полицијуПолицијске
униформе Директни
38. 35811200-4
споразум

Вриједност: 3.983,03 КМ са
ПДВ(3.404,30 КМ без ПДВ),
период трајања : 17.03.2021.31.12.2021., рок извршења: 5
'ASTORIJA
дана од дана обостраног
COMPANY''
потписивања уговора, рок
д.о.о. Нови Град плаћања: 30 данапо
ЈИБ:
испорученој роби и
4400760000003 испостављеној фактури

Санација
макадамских
саобраћајница на
подручју општине
Лакташи за 2021.
годину-Услуге
преправака,
одржавања и
сродне услуге
'ЦЕНТРОКОП
везане за друмски Отворени
ТРАНС'' с.п.
саобраћај поступак - 1121- Јакуповци ЈИБ:
39. 50230000-6
1-2-13/21
4503115030007

Вриједност: 39.136,50 КМ са
ПДВ (33.450,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 02.04.2021.31.12.2021. године, рок
извршења: дефинисаће се
појединачним уговором, рок
плаћања: у складу са
законском регулативом, а
након извршеног пријема
услуге

20.04.2021.
17.03.2021. 3.983,03 КМ

02.04.2021.

Набавка
заштитних маски
40. и рукавица
Право на
кориштење и
одржавање
програмских
пакета у области
рачуноводства Услуге одржавања
и поправака
софтвера41. 72267000-4

ЗУ Апотека
''ХЕМОЛЕК''
Немањина 6,
Лакташи ЈИБ
4403069780000

12.04.2021.
450,72 КМ

Рн 294088 од 26.03.2021.

Вриједност: 7.020,00 КМ са
ПДВ (6.000,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 30.03.2021.30.03.2021. године, рок
Преговарачки
извршења: сваким радним
поступак без
даним од 09:00 - 16:00, рок
објављивања
плаћања: 10 дана након
обавјештења о "Инфос" с.п.
приспјећа фактуре за
набавци- 1121-4-Бања Лука ЈИБ: одржавање у претходном
2-56-5-43/21
4509572190004 мјесецу

30.03.2021.

Израда планске
документације
Урбанистичко
техничких услова
за изградњу Трга
палих бораца у
ЛакташимаАрхитектонске,
грађевинске,
техничке и
инспекцијске
услуге - 71000000- Директни
42. 8
споразум
Израда прикључка
на водоводну
мрежу објекта
вишепородичне
стамбене зграде за
збрињавање
избјеглих и
расељених лица
по закљученом
Споразуму у
Лакташима
Грађевински
радови полагања
цијеви - 43. 45231110-9

Вриједност: 2.500,00 КМ са
ПДВ (2.136,75 КМ без ПДВ),
период трајања: до
21.12.2021. године, рок
извршења: 5 мјесеци од дана
"План" д.о.о.
обостраног потписивања
Бања Лука ЈИБ: уговора, рок плаћања: по
56209900001022 испоруци и испостављеној
47
фактури

Вриједност: 9.733,82 КМ са
Преговарачки
ПДВ (8.319,50 КМ без ПДВ),
поступак без
период трајања: 1 година,
објављивања
КП "Будућност" рок извршења: 15 дана од
обавјештења о а.д. Лакташи
дана обостраног потписивања
набавци- 1121-4-ЈИБ:
уговора, рок плаћања: 60 дана
3-58/21
4401147850009 по испостављеној фактури

29.07.2021.
29.03.2021. 2.500,00 KM

11.05.2021.
06.04.2021. 9.735,82 КМ

Услуге поправке
мотора за чамац
Цивилне заштите
Услуге поправка и
одржавања
електромотора - Директни
44. 50532100-4
споразум

Вриједност: 1.659,55 КМ са
ПДВ (1.418,42КМ без ПДВ),
период трајања: 29.03.2021. MOTO SHOP 7 31.12.2021., рок извршења:
д.о.о. Бања Лука 15 дана од дана обостраног
ЈИБ:
потписивања уговора, рок
56724111001123 плаћања: по испостављеној
65
фактури

11.05.2021.
29.03.2021. 1.659,55 КМ

Набавка
мобилних
терминала Оперативни
системи за
отварене системе - Директни
45. 48625000-5
споразум

Вриједност: 4.446,00 КМ са
ПДВ (3.800,00КМ без ПДВ),
"Business
период трајања: 06.04.2021. Software
31.12.2021., рок извршења:
Intelligence 30 дана од дана обостраног
BSI" д.о.о. ЈИБ: потписивања уговора, рок
56200280690343 плаћања: по испостављеној
46
фактури и испорученој роби

07.05.2021.
06.04.2021. 4.446,00 КМ

Геодетске услуге Геодетске услуге - Конкурентски
46. 71355000-1
захтјев

Услуге поправке
столица -Услуге
поправака и
одржавања
намјештаја 47. 50850000-8

Вриједност: 8.775,00 КМ са
ПДВ (7.500,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 12.04.202131.12.2021, рок извршења:
биће дефинисан
појединачним уговором, рок
"ГЕОПРОЈЕКТ" плаћања: 15 дана од дана
д.о.о. Бања Лука пријема рачуна,а након
ЈИБ:
пријема извршене услуге, на
4400786570002 пснову појединачног уговора

'КИС
ПРОДУКТ''
д.о.о. Николе
Директни
Пашића бб, Бања
споразум - 1121- Лука, ЈИБ 8-2-63/21
4401177840008

14.05.2021.
12.04.2021. 2.240,01 КМ

20.04.2021.
813,15 КМ

Набавка и
испорука
материјала за
јавну расвјету Свјетиљке и
прибор за
свјетиљке 48. 31520000-7

Конкурентски
захтјев

Набавка
алкохолних пића Алкохолна пића - Директни
49. 15911000-7
споразум

Вриједност: 19.963,60 КМ са
ПДВ(17.062,91 КМ без ПДВ),
период трајања : по испоруци
роба, рок извршења:
'ЕЛИМ'' д.о.о.
дефинисан у налогу
Велико Блашко, наручиоца робе, рок плаћања:
Лакташи, ЈИБ - 30 календарски дана од дана
4401147180003 испостављења фактуре

31.05.2021.
19.902,77
КМ

Вриједност: 386,10 КМ са
ПДВ (330,00 КМ без ПДВ),
Кафе бар
период трајања: 21.04.2021''Стршљен'' с.п. 30.05.2021., рок извршења:
Маховљани бб, сукцесивно према захтјеву
Лакташи, ЈИБ - Наручиоца, рок плаћања: 30
4510874020004 дана од дана пријема фактуре

18.05.2021.
21.04.2021. 386,10 КМ

Услуге техничког
прегледа кружне
раскрснице са
реконструкцијом
ијела
магистралног пута
М-16 у
Лакташима Услуге техничког
прегледа
инжењерских
конструкција Директни
50. 71631400-4
споразум

Вриједност: 5.850,00 КМ са
ПДВ (5.000,00 КМ без ПДВ),
период трајања: од дана
обостраног потписивања до
окончања поступка издавања
употребне дозволе , рок
'Урбис Центар'' извршења: сукцесивно према
д.о.о. Булевар
захтјеву Наручиоца, рок
Војводе Степе
плаћања: 15 дана од дана
Степановића
извршене услуге и
101а, Бања Лука, достављеног извјештаја о
ЈИБ
извршеном техничком
4403168840006 прегледу објекта

Набавка
рачунарске
опреме за потребе
ЈУ ОШ ''Георгиос
А. Папандреу''
Александровац и
'МИНТ ИЦТ''
ЈУ ОШ ''Десанка
Тања Ивановић
Максимовић'' Трн с.п., Првог
Рачунарска
крајишког
опрема и
Отворени
корпуса бб, Бања
потрепштине поступак - 1121- Лука, ЈИБ
51. 30200000-1
1-1-24/21
450877698003

Вриједност: 34.111,35 КМ са
ПДВ (29.155,00 КМ без ПДВ),
период трајања: по истеку
гарантног рока, гарантни рок:
двије године, рок извршења:
45 дана од дана обостраног
потписивања уговора, рок
плаћања: по завршеној
уградњи и овјереној фактури

13.12.2021.
19.04.2021. 5.850,00 КМ

04.08.2021.
34.111,35
22.04.2021. KM

Израда прикључка
на канализациону
мрежу објекта у
избјегличком
насељу у Великом
Блашку Грађевински
радови полагања
цијеви - 4523111052. 9

Вриједност: 2.962,32 КМ са
ПДВ (2.531,90 КМ без ПДВ),
период трајања: 02.04.2021.Преговарачки
31.12.2021. године, рок
поступак без
КП
извршења: 15 дана од дана
објављивања
''БУДУЋНОСТ'' обостраног потписивања
обавјештења о а.д. ЛАкташи
уговора, рок плаћања: према
набавци - 1121- ЈИБ:4401147850 завршним радовима и
4-3-67/21
009
испостављеној ситуацији

Директни
споразум

VA ''HEMOVET''
д.о.о. Велико
Блашко,
Лакташи,
ЈИБ44045694500
02

Набавка средстава
за чишћење и
хигијену Производи за
чишћење и
полирање Директни
54. 39800000-0
споразум

'БОМЕРЦ'' д.о.о.
Партизанска бб,
Градишка, ЈИБ
4403394770002

Дезинфекција
јавних објеката Дезинфицијенс 53. 24455000-8

Вриједност: 1.965,60 КМ са
ПДВ (1.680,00КМ без ПДВ),
период трајања: 23.04.2021. 31.12.2021., рок извршења:
три часа од момента позива,
рок плаћања: према
извршеним предметним
услугама и испостављеној
фактури
Вриједност: 7.007,80 КМ са
ПДВ (5.989,57 КМ без ПДВ),
период трајања: 28.04.2021.31.12.2021. године, рок
извршења: континуирано у
току уговореног периода, рок
плаћања: 30 дана од дана
испостављања фактуре

31.08.2021.
26.04.2021. 2.962,32 КМ

23.04.2021.

28.04.2021.

Набавка услуга
изнајмљивања
мултифункционал
них уређаја
(копир/принтер/ск
енер/факс) по
ситему израђене
копије/исписа
(клика са
софтвером који
врши мониторинг
свих уређаја на
мрежи) - Услуге
одржавања
фотокопирних
уређаја - 50313200- Конкурентски
55. 4
захтјев

Вриједност: 25.253,28, КМ са
ПДВ (21.584,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 28.04.2021."ДРАГИЧЕВИЋ 24.04.2022. године, рок
" д.о.о. Младена извршења: у року од три дана
Стојаниовића 26 од дана обостраног
ц, Бања Лука,
потписивања уговора, рок
ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
4401138860000 извршених услуга

22.04.2021.

Набавка
надзорних камера Сигурносне
камере - 35125300- Директни
56. 2
споразум

Вриједност: 6.113,02, КМ са
ПДВ (5.224,81 КМ без ПДВ),
период трајања: 12.04.2021."EASTCODE"
12.05.2021. године, рок
д.о.о.Булевар
извршења: 30 дана од дана
Десанке
обостраног потписивања, рок
Максимовић,
плаћања: 30 дана по
Бања Лука, ЈИБ испорученој роби и
4401018290005 испоствљеној фактури

31.05.2021.
12.04.2021. 6.113,02 КМ

Штампање
материјала за
потребе Стручне
службе - Услуге
штампања 57. 79810000-5
Изградња
приступног пута
према објекту
вишепородичне
стамбене зграде за
збрињавање
избјеглих и
расељених лица
по закљученом
Споразуму у
Лакташима Шљунак, пијесак,
дробљени камен и
агрегати 58. 14210000-6

Конкурентски
захтјев

Вриједност: 3.919,50, КМ са
ПДВ (3.350,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 16.04.2021.31.12.2021. године, рок
"ГРАФОМАРК" извршења: дефинисан
д.о.о. Руђера
појединачним уговором, рок
Бошковића 7,
плаћања: 30 дана од дана
Лакташи, ЈИБ
пријема рачуна,а након
4401167370003 извршеног пријема

16.04.2021.

Директни
споразум

Вриједност: 6.891,30 КМ са
ПДВ (5.890,00 КМ без ПДВ),
"ПРОГРЕС
период трајања: са
ГРАДЊА" д.о.о. завршетком радова, рок
16 Крајишке
извршења: 10 дана од дана
NOU бригаде 37, обостраног потписивања, рок
Бања Лука, ЈИБ плаћања: 7 дана од дана
4401158970006 испостављања фактуре

21.05.2021.
15.04.2021. 6.891,30 КМ

Набавка и
постављање
одбојних ограда
на подручју
општине Лакташи
- Постављање
ограда - 4534200059. 6
Набавка
промотивног
материјала за
потребе
Општинске
управе општине
Лакташи" Програмски пакет
за календар 60. 48942000-3

Директни
споразум

"СУПЕР МОНТ"
д.о.о. Светозара
Марковића 5ц,
Бања Лука, ЈИБ
4404414840009

Директни
споразум

"COMPEX"
д.о.о.Браће
Пиштељића 1,
Бања Лука, ЈИБ
4400786650006

Заштита на раду и
заштита од
пожара - Услуге
инсталирања
опреме за заштиту
од пожара Директни
61. 51700000-9
споразум

"ПРЕВЕНТИВА
" д.о.о.
Милована
Глишића 7, Бања
Лука, ЈИБ
4402623260009

Вриједност: 6.955,65 КМ са
ПДВ (5.945,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 09.04.2021.31.12.2021. године, рок
извршења: 30 дана од дана
обостраног потписивања
уговора, рок плаћања: по
испостављеној ситуацији и
изведеним радовима
Вриједност: 3.790,80, КМ са
ПДВ (3.240,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 23.04.202131.12.2021. године, рок
извршења: 7 дана од дана
обостраног потписивања
уговора, рок плаћања: 30 дана
од дана испостављене
фактуре
Вриједност: 5.900,31 КМ са
ПДВ (5.043,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 27.04.2021.27.04.2022. године, рок
извршења: периодично у
склау са законском
регулативом, шестомјесечно
и годишње, рок плаћања: 7
дана по извршеној услузи и
испостављеној фактури

17.06.2021.
09.04.2021. 6.955,65 КМ

23.04.2021.

27.04.2021.

"Набавка
складишних
полица" Складишне
полице - 30191120- Директни
62. 1
споразум

Одржавање
програмских
апликација Услуге подршке
програма 63. 72261000-2

Директни
споразум

Вриједност: 6.973,04 КМ са
ПДВ (5.595,87 КМ без ПДВ),
период трајања: по испоруци
и монтирању предметне робе,
рок извршења: 7 дана од дана
"МЕТАЛ
обостраног потписивања
СИСТЕМИ"
уговора, рок плаћања: према
д.о.о.
извршеној испоруци и
Маховљани бб, испостављеној фактури у
Лакташи, ЈИБ
року од 30 дана од дана
440374820007
испостављања фактуре
Вриједност: 3.486,60 КМ са
"Е-ИНФО" д.о.о. ПДВ (2.980,00 КМ без ПДВ),
Булевар војводе период трајања: 21.04.2021.Степе
31.12.2021, рок извршења:
Степановића
редовно одржавање, 24h рок
163, Бања Лука, одзива програмера од
ЈИБ
тренутка позив , рок плаћања:
4401773450004 по испостављеној фактури

18.06.2021.
23.04.2021. 6.973,05 КМ

21.04.2021.

Одржавање
постојеће ArcGIS
DESKTOP Besic
лиценце за
потребе
управљања
пољопривредним
земљиштем Услуге одржавања
и поправака
софтвера Директни
64. 72267000-4
споразум

GDI d.o.o. Фра
Анђела
Звиздовића 1,
Sarajevo, ЈИБ
4201002220008

Набавка и
постављање
надстерешница на
аутобуским
стајалиштима Аутобуске
надстрешнице Конкурентски
65. 44212321-5
захтјев

Вриједност: 12.987,00 КМ са
ПДВ (11.100,00 КМ без ПДВ),
период трајања: по завршетку
гарантног рока, гарантни
Процесна
рок: годину дана, рок
опрема
извршења: 30 дана од дана
инжењеринг
обостраног потписивања
д.о.о., Владе
уговора , рок плаћања: по
Милошевића 65, јединичним цијенама из
Лакташи- Трн, прихваћене понуде и по
ЈИБ
стварно испорученим и
4402376070005 монтираним количинама

Вриједност: 3.036,15 КМ са
ПДВ (2.595,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 12.04.2021.12.04.2022., рок извршења:
30 дана од дана обостраног
потписивања уговора , рок
плаћања: по извршеној
електронској испоруци
лиценце и испостављеној
фактури

15.06.2021.
12.04.2021. 3.036,15 КМ

15.09.2021.
12.987,00
04.05.2021. KM

Израда eлебората
уз претходну
процјену утицаја
на животну
средину и иузраду
доказа (елабората)
за ријеку
Турјаницу, на
територији
општине Лакташи
од ушћа ријеке
Врбас узводно 9
км Турјанице Заштита животне
средине Директни
66. 90720000-0
споразум

Еуро-инспект
д.о.о. Осјечани
бб, Осјечани,
ЈИБ
400077410000

Вриједност: 3.500,00 КМ са
ПДВ (2.991,45 КМ без ПДВ),
период трајања: са предајом
документације, рок
извршења: 30 дана од дана
обостраног потписивања
уговора , рок плаћања: по
испоруци ревидоване
пројектне документације

06.09.2021.
12.04.2021. 3.500,00 КМ

Одржавање
система за
хлађење - Услуге
поправака и
одржавања
расхладних група - Директни
67. 50730000-1
споразум

Вриједност: 5.990,40 КМ са
ПДВ (5.120,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 07.05.2021.КП
31.12.2021. године, рок
''БУДУЋНОСТ'' извршења: по налогу
а.д. Карађорђева Наручиоца , рок плаћања: 7
63, Лакташи,
дана од дана запримања
ЈИБ
фактуре за стварно извршене
4401147850009 услуге

29.06.2021.
07.05.2021. 5.990,40 KM

Набавка ауто гума
и вулканизерске
услуге - Гуме за
аутомбиле Директни
68. 34351100-3
споразум

Израда
геодетских услуга Геодетске услуге - Конкурентски
69. 71355000-1
захтјев

Вриједност: 3.504,00 КМ са
ПДВ (2.909,40 КМ без ПДВ),
период трајања: 07.05.2021.31.12.2021., рок извршења: у
'ОК СЕРВИС''
року од једног дана, од
с.п. Карађорђева момента довожења возила на
37, Лакташи,
сервис , рок плаћања: 7 дана
ЈИБ
од дана испостављања
4509845320009 фактуре
Вриједност: 1.930,50 КМ са
ПДВ (1.650,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 05.05.2021.31.12.2021., рок извршења:
на основу појединачног
'ГЕОНОВА''
уговора , рок плаћања: 30
д.о.о. Понирска дана од дана пријема рачуна,
бб, Бања Лука, након извршеног пријема
ЈИБ
услуге на основу
4404549930008 појединачног уговора

07.05.2021.

05.05.2021.

Израда
хоризонталне
сигнализације на
подручју општине
Лакташи у 2021.
'ДЕЛИЋ
години - Радови
СИГНАЛИЗАЦ
на бојењу ознака
ИЈА'' д.о.о.
на површини
Отворени
Босанских газија
путева - 45233221- поступак - 1121- 34, Бихаћ, ЈИБ
70. 4
1-3-31/21
42637130900005

Услуге промоције
пројеката у
имплементацији
на интернет
порталима и
друштвеним
мрежама - Услуге
интернет кафеа - Директни
71. 92700000-8
споразум

Вриједност: 15.284,88 КМ са
ПДВ (13.064,00 КМ без ПДВ),
период трајања: по истеку
гарантног рока, гарантни рок:
годину дана, рок извршења: 8
дана од дана добијања налога
, рок плаћања: 60 дана од
дана запримања ситуације за
стварно изведене радове

Вриједност: 2.500,00 КМ без
ПДВ, период трајања:
максимално годину дана од
ЗГДИГИТАЛ
дана обостраног потписивања
с.п. Карађорђева уговора, рок извршења: до
46, Лакташи,
31.12.2021. године, рок
ЈИБ
плаћања: уплата по
4511148840007 испостављеној фактури

26.07.2021.
15.284,47
04.05.2021. КМ

02.06.2021.
20.05.2021. 2.500,00 КМ

Услуге путем
електронских
медија - Услуге
електронског
обавјештавања и
информисања Директни
72. 64216000-3
споразум
Набавка
електронскенопре
ме за потребе
реализације
пројеката
Мостови сарадње
Лакташа и
дијаспоре Електронска
опрема - 31710000- Директни
73. 6
споразум

Вриједност: 1.170,00 КМ са
ПДВ (1.000,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 12.05.2021.12.05.2022., рок извршења: 3
дана од дана добијеног налога
ИНФО 5 д.о.о. од стране Наручиоца , рок
Момчила
плаћања: од дана извршених
Поповића 6,
услуга, испостављене фактуре
Бања Лука, ЈИБ и извјештаја о извршеним
4402820250007 услугама

12.05.2021.

Вриједност: 1.995,00 КМ са
ПДВ (1.705,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 12.05.2021.31.05.2021., рок извршења: 7
дана од дана обостраног
MCOMPUTERS потписивања уговора , рок
с.п. Доситејева плаћања: 7 дана по извршеној
172, Трн, ЈИБ
испоруци и испостављеној
4508273990001 фактури

31.05.2021.
12.05.2021. 1.995,00 КМ

Осигурање
имовине и лица за
потребе
Општинске
управе Општине
Лакташи - Услуге
осигурања
имовине 66515200-5 Услуге осигурања 66510000-8 Услуге осигурања
од несреће Конкурентски
74. 66512100-3
захтјев
Санација
клизишта у
путном појасу на
подручју општине
Лакташи за
2021.годину Чишћење и
санација тла Директни
75. 90522400-6
споразум

Вриједност: 4.795,37 КМ без
ПДВ, период трајања:
25.05.2021.-25.05.2022., рок
извршења: један дан од дана
Wiener osiguranje предаје комплетне
а.д. , Книнска 1а, документације, рок плаћања:
Бања Лука, ЈИБ на основу испостављених
4400590750002 фактура

21.06.2021.
25.05.2021. 4.795,37 КМ

Вриједност: 5.998,59 КМ са
ПДВ (5.127,00 КМ без ПДВ),
период трајања: од
19.05.2021. од обостраног
потписивања уговора и траје
до извршења и примопредаје
предметних услуга, рок
извршења: 30 дана од дана
обостраног потписивања

21.06.2021.
19.05.2021. 5.998,59 КМ

Хидро сплет
д.о.о. ,
Обилићева бб,
Трн, ЈИБ
4403289630009

'Израду техничке
документације за
регулацију ријеке
Ступчевица
(израда
хидролошкохидрауличне
анализе ријеке
Ступчевица на
дионици
вјештачког језера
до ушћа у ријеку
Врбас у насељу
Трн, општина
Лакташи са
приједлогом мјера
за смањење
утицаја
плављења)'' Услуге анализе
података Директни
76. 72316000-3
споразум

Вриједност: 5.967,00 КМ са
ПДВ (5.100,00 КМ без ПДВ),
период трајања:максимално
60 дана од испостављања
'Хидропинт''
фактуре, рок извршења: 30
д.о.о. , Булевар дана од дана обостраног
војводе Степе
потписивања уговора , рок
Степановића,
плаћања: по испостављеној
Бања Лука, ЈИБ фактури и извршеним
4404553290005 услугама

26.07.2021.
14.5.2021 5.967,00 KM

Услуге уређења
заштићених
шумских подручја
општине Лакташи
- ''Парк шуме'' Услуге
пошумљавања - Директни
77. 77231600-4
споразум

Санација спомен
обиљежја Грађевински
радови на
историјском
споменику или
спомен-кући 78. 45212314-0

Вриједност: 4.999,41 КМ са
ПДВ (4.273,00 КМ без ПДВ),
КП
период трајања: 04.06.2021.''КОМУНАЛАЦ'' 31.12.2021, рок извршења: до
а.д. Немањина
31.08.2021. према захтјевима
50, Лакташи,
Наручиоца , рок плаћања: по
ЈИБ
испостављеној фактури за
4401147930002 стварно извршене услуге

ПКР Кондић,
Владимира
Отворени
Назора 22,
поступак -1121- Лакташи, ЈИБ
1-3-59/21
4503039850008

Вриједност: 13.609,45 КМ са
ПДВ (11.632,00 КМ без ПДВ),
период трајања:по завршетку
гарантног рока, гарантни рок:
12 мјесеци од дана предаје
оконцане ситуације, рок
извршења: максимално 60
дана од дана обостраног
потписивања уговора, рок
плаћања: по испостављеној
фактури за стварно извршене
услуге

15.07.2021.
04.06.2021. 4.999,95 KM

Вриједност: 1.930,50 КМ са
ПДВ (1.650,00 КМ без ПДВ),
период трајања: до краја
2021. године, рок извршења:
дефинисан појединачним
уговорима, рок плаћања: 30
дана од дана пријема рачуна,
а након извршеног пријема
услуге на основу
појединачног уговора

Стручне услуге геометри Геодетске услуге - Конкурентски
79. 71355000-1
захтјев

Геонова д.о.о.
Бања Лука,
Понирска бб,
ЈИБ
4404549930008

Услуге најма
''Cloud'' сервиса Услуге спремања
података Конкурентски
80. 72317000-0
захтјев

Вриједност: 11.991,33 КМ са
ПДВ (10.249,00 КМ без ПДВ),
Ланако д.о.о.
период трајања: годину дана
Бања Лука,
од дана обостраног
Вељка
потписивања, рок извршења:
Млађеновића бб, у складу са понудом, рок
ЈИБ
плаћања: 7 дана од дана
4400853190007 испостављања фактуре

29.07.2021.
31.05.2021. 1.930,50 КМ

07.06.2021.

Набавка радова интервенције на
водотоцима у
руралним
подручјима
општине Лакташи
одакле потичу
дрвни сортимани КП
Радови регулације
''КОМУНАЛАЦ''
ријеке и радови за
а.д. Немањина
заштиту од
Отворени
50, Лакташи,
поплава поступак - 1121- ЈИБ
81. 45246000-3
1-3-65/21
4401147930002

Вриједност: 19.930,95 КМ са
ПДВ, период трајања:
14.06.2021-31.08.2021, рок
извршења: на основу дана од
дана потписивања
појединачног уговора о јавној
набавци, рок плаћања: 60
дана од дана потписивања
поједидачних уговора

26.07.2021.
19.930,95
14.06.2021. KM

Израда стручног
документа
Стручно
мишљење и
урбанистичкотехнички услови и
Техничке
документације
Главни пројекат
(пројекти за
извођење радова) ревидован за
пројекат
Изградња
аутобуског
стајалишта на
магистралном
путу Бања Лука Градишка М1 101
(М16) у
насељеном мјесту
Лакташи, на
дијелу од
'HKP Consulting''
ул.Владимира
д.о.о. Бања Лука,
Роловића до Б.С. Отворени
Петра Кочића 5,
''Нешковић'' поступак - 1121- ЈИБ
82. Услуге техничког 1-2-48/21
4403673900005

Вриједност: 2.340,00 КМ са
ПДВ,( 2.000,00 КМ без ПДВа) период трајања: до краја
2021. године, рок извршења:
30 дана од дана обостраног
потписивања за израду и
доставу Стручног мишљења и
УТУ-а за мост у
Љубатовцима и 45 дана од
дана обостраног потписивања
за доставу ревидоване
документације рок плаћања:
по испоруци ревидоване
пројектне документације

13.12.2021.
04.06.2021. 2.340,00 КМ

Рушење
бесправно
изграђених
објеката - Радови
на рушењу
објеката и радови
разбијања те
земљани радови - Конкурентски
83. 45110000-1
захтјев

Вриједност: 19.976,58 КМ са
ПДВ (17.074,00 КМ без ПДВ),
КП
период трајања: од 21.06.2021''БУДУЋНОСТ'' 31.12.2021. године, рок
а.д. Карађорђева извршења: 15 дана од
63, Лакташи,
достављања налога, рок
ЈИБ
плаћања: 15 дана од дана
4401147850009 испостављања фактуре

Вриједност: 59.825,03 са
ПДВ, (51.132,50 КМ без ПДВа) период трајања: 21.06.2021.Одржавање јавне
31.01.2022. године, рок
расвјете на
извршења: 3 дана од добијања
подручју општине
налога од стране именованих
Лакташи - Услуге
'Kaldera compani'' службеника за отклањање
одржавања јавне Отворени
д.о.о. Кобатовци квара, рок плаћања: 30 дана
расвјете поступак - 1121- бб, ЈИБ
од дана испостављања
84. 50232100-1
1-2-2/21
4401185190004 фактуре

30.11.2021.
21.06.2021. 5.549,17 КМ

21.06.2021.

Ванредне
интервенције из
области
комуналног реда Услуге
обрезивања
дрвећа и шишања
живице Конкурентски
85. 77340000-5
захтјев

Вриједност: 3.992,04 КМ са
ПДВ (3.412,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 25.06.202131.12.2021. године, рок
КП
извршења: дефинисан
''КОМУНАЛАЦ'' појединачним уговорима, рок
а.д. Немањина
плаћања: 30 дана од дана
50, Лакташи,
пријема рачуна, а након
ЈИБ
извршеног пријема услуге на
4401147930002 основу појединачног уговора

Набавка горива за
потребе санације
макадамских
саобраћајница и
друге
'Супер Петрол''
инфраструктуре
д.о.о. Крајишких
на подручју
Отворени
бригада 183,
општине Лакташи поступак - 1121- Бања Лука, ЈИБ
86. 1-1-82-3-58/21 4401153740002

Вриједност: 18.563,22 КМ са
ПДВ,( 15.866,00 КМ без ПДВа) период трајања: до краја
2021. године, рок извршења:
сваки дан у периоду од 0-24
часа рок плаћања: 60
календарских дана од дана
испостављања фактуре

25.06.2021.

23.06.2021.

Набавка клима
уређаја - Уређаји
за климатизацију - Директни
87. 39717200-3
споразум

Вриједност: 6.820,00 КМ са
ПДВ,( 5.829,06 КМ без ПДВ'Енерго центар'' а) период трајања: по
д.о.о. Цара
испоруци робе, рок
Душана 134А,
извршења: 7 дана од дана
Трн,
обостраног потписивања
ЈИБ44041946200 уговора, рок плаћања:15 дана
02
након уградње уређаја

30.06.2021
29.06.2021. 6.820,00 KM

Набавка
изабраног
комплета књига за
поклон
добитницима
дипломе ''Вук
Караџић'' у
школској 2020/21
години Штампане књиге - Директни
88. 22110000-4
споразум

Вриједност: 1.499,99КМ са
ПДВ,( 1.424,50 КМ без ПДВа) период трајања: 30.6.2021.
године, рок извршења: 1 дана
'Сладабони''
од дана обостраног
д.о.о. Књаза
потписивања уговора, рок
Милоша 3А,
плаћања: 7 дана од дана
Бања Лука, ЈИБ извршене испоруке и
4400965310005 испостављања фактуре

17.06.2021.
08.06.2021. 1.499,94 KM

Радови интервенције на
водотоцима Радови регулације
'Еко - Еуро Тим''
ријеке и радови за
д.о.о. Крупа на
заштиту од
Отворени
Врбасу, Бања
поплава поступак - 1121- Лука, ЈИБ
89. 45246000-3
1-3-73/21
4402095730006

Набавка
фрижидера Фрижидери 90. 39711130-9

Директни
споразум

Вриједност: 34.983,00 КМ са
ПДВ,( 29.900,00 КМ без ПДВа) период трајања: 23.06.2021.31.12.2021.године, рок
извршења: дефинисан на
основу поединачних уговора,
рок плаћања: 60 дана од дана
пријема рачуна

Вриједност: 229,95 КМ са
ПДВ,( 196,54 КМ без ПДВ-а)
период трајања: по истеку
гарантног рока, гарантни рок:
Центрум д.о.о. 3 године, рок извршења: са
Бања Лука, ЈИБ испоруком робе, рок плаћања:
4401150640007 по испостављеној фактури

23.06.2021.

05.07.2021.
229,95 КМ

Вриједност: 21.934,87КМ са
ПДВ (18.747,75 КМ без ПДВ),
период трајања: 17.06.2021.Физичко
17.06.2022. године, рок
обезбјеђење
Јавни позив у 'Alpha - Security'' извршења: у складу са
објекта Општине складу са
д.о.о., Драгана правилима струке, у складу са
Лакташи Анексом II дио Бубића 14а,
одредбама уговора, рок
Чуварске службе - Б -1121-0-2-6-7- Бања Лука, ЈИБ плаћања: 30 дана од дана
91. 79713000-5
90/21
4402823510000 испостављања фактуре

17.06.2021.

Извођење услуге
на косидби
амброзијена
парцелама
пољопривредног
земљишта гдје
нема власника и
чији је власник
Општине - Услуге
уништавања
корова - 77312100- Конкурентски
92. 1
захтјев

25.10.2021.
36.486,45
14.07.2021. КМ

Вриједност: 36.486,45 КМ са
ПДВ (31.185,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 14.07.2021.30.09.2021. године, рок
КП
извршења: дефинисан
''КОМУНАЛАЦ'' појединачним уговорима, рок
а.д. Немањина
плаћања: 60 дана од дана
50, Лакташи,
пријема рачуна, а након
ЈИБ
извршеног пријема услуге на
4401147930002 основу појединачног уговора

Набавка садног
материјала јагоде Саднице Конкурентски
93. 03451100-7
захтјев

'Dak Family''
д.о.о. Велико
Блашко бб,
Лакташи, ЈИБ
4403974930007

Набавка ваге за
мјерење
осовинског
оптерећења Контролне ваге 94. 42923230-3

'Вага Сервис''
д.о.о. Мрчевци
бб, Лакташи,
ЈИБ
4403131250004

Конкурентски
захтјев

Вриједност: 11.999,98 КМ са
ПДВ (10.256,40 КМ без ПДВ),
период трајања: 16.07.2021.31.07.2021. године, рок
извршења: 30 дана од дана
обостраног потписивања
уговора, рок плаћања: 30 дана
од дана пријема рачуна и
испостављања фактуре
Вриједност: 11.466,00 КМ са
ПДВ (9.800,00 КМ без ПДВ),
период трајања: по истеку
гарантног рока, гарантни рој:
једна година, рок извршења:
35 дана од дана обостраног
потписивања уговора, рок
плаћања: 30 дана од дана
испостављања фактуре

16.08.2021.
9.000,00 KM
25.08.2021.
16.07.2021. 2.999,98 KM

27.09.2021.
11.466,00
16.07.2021. КМ

Вриједност: 263.392,66 КМ са
ПДВ,( 225.121,93 КМ без
ПДВ-а) период трајања: по
истеку гарантног рока,
гарантни рок: двије године,
рок извршења: 60 дана од
дана обостраног потписивања
уговора, рок плаћања: 30 дана
од дана сачињавања
записника о примопредаји
изведених радова
Вриједност: 43.494,22 КМ са
ПДВ,( 37.174,55 КМ без ПДВа) период трајања: 21.07.2021.21.12.2021. године, рок
извршења: дефинисан
Royal Boden
појединачним уговорима, рок
д.о.о. Николе
плаћања: 15 дана од дана
Отворени
Пашоћа 33, Трн, пријема рачуна, а након
поступак - 1121- ЈИБ
извршене испоруке робе, на
1-1-101-3-69/21 4404356460004 основу појединачног уговора

Изградња
водовода Слатина
- Крчмарице крак I, крак III,
крак IV, крак V и
крак VI 'Хидро-Коп''
Грађевински
д.о.о. Суботичка
радови полагања Отворени
2ц, Бања Лука,
цијеви - 45231110- поступак - 1121- ЈИБ
95. 9
1-3-94-5-96/21 4400917850006

21.07.2021.

Набавка, уградња
и обиљежавање
спортских
подлога за
мултифункционал
ни спортски терен
- Опрема за спорт
на отворено 96. 37410000-5

14.10.2021.
43.494,22
21.07.2021. КМ

Противерозивне
мјере - редовно и
интервентно
чишћење,
санација и
регулација
водотока - Радови
регулације ријеке
'Еко-Еуро Тим''
и радови за
д.о.о. Крупа на
заштиту од
Отворени
Врбасу, Бања
поплава поступак - 1121- Лука, ЈИБ
97. 45246000-3
1-3-112-5-98/21 4402095730006

Вриједност: 69.959,40 КМ са
ПДВ,( 59.820,00 КМ без ПДВа) период трајања: 27.07.2021.15.10.2021. године, рок
извршења: дефинисан
појединачним уговорима, рок
плаћања: 60 дана од
данапријема рачуна, а након
извршеног пријема
извршених радова, на основу
појединачних уговора

20.08.2021.
69.959,40
27.07.2021. КМ

Израда
инвестиционо
техничке
документације за
повезивање аутопута Бања ЛукаГрадишка са
аеродромом Бања
Лука за Пројекат
''Петља на
аутопуту Е-661
Градишка-Бања
Лука за аеродром
Бања Лука Услуге
савјетовања у
области развоја - Директни
98. 73220000-0
споразум

Институт за
грађевинарство
''ИГ'' д.о.о.
Краља Петра I
Карађорђевића
92-98, Бања
Лука, ЈИБ
4400918310005

Услуге кречења Радови на бојењу
зграде - 45442110- Директни
99. 1
споразум

Вриједност: 1.995,00 КМ са
ПДВ,( 1.705,13 КМ без ПДВа) период трајања: 27.07.2021ПЗР ''ДМД31.12.2021. године, рок
МОЛЕРИН'' с.п. извршења: реализација у
Чардачани бб,
предвиђеном року, рок
Лакташи ЈИБ
плаћања: жирално по
4504018980005 испостављеној фактури

Вриједност: 5.999,76 КМ са
ПДВ,( 5.128,00 КМ без ПДВа) период трајања: по
испоруци предметне
документације у складу са
чланом 5. Уговора, рок
извршења: 90 дана од дана
обостраног потписивања
уговора, рок плаћања: по
испоруци предметне
документације

07.07.2021.

09.08.2021.
27.07.2021. 1.995,00 KM

Израда стручне
документације
урбанистичкотехничких услова
и техничке
документације
Главни пројекат (
пројекат за
извођење) ревидован за
Изградњу
100. препумпне
Израда стручне
документације
урбанистичкотехничких услова
и техничке
документације
Главни пројекат (
пројекат за
извођење) ревидован за
водовод Јаблан
Брдоснабдијевање
водом са
резервоара
101. Гламочани -

Вриједност: 9.594,00 КМ са
ПДВ,( 8.200,00 КМ без ПДВа) период трајања: по
'HKP
испостављеној
CONSALTING'' документацији, рок
д.о.о., Петра
извршења: дефинисан у чану
Отворени
Кочићас 5, Бања 4. уговора, рок плаћања: по
поступак - 1121- Лука, ЈИБ
извршеним услугама и
1-2-100/21
4403673900005 овјереној фактури

06.08.2021.

Вриједност: 9.828,00 КМ са
ПДВ,( 8.400,00 КМ без ПДВа) период трајања: по
испостављеној
'CPK'' д.о.о.
документацији, рок
Булевар Десанке извршења: дефинисан у чану
Отворени
Максимовић 2, 2. уговора, рок плаћања: 100
поступак - 1121- Бања Лука, ЈИБ % након извршене комплетне
1-2-98-5-108/21 4404199850006 услиге са ревизијом

06.08.2021.

Вриједност: 30.844,12 КМ са
ПДВ,( 26.362,50 КМ без ПДВа) период трајања: 10.08.2021.10.06.2021. године, рок
извршења: дефинисан
Набавка горива 'Супер Петрол'' појединачним уговорима, рок
Дизел гориво Отворени
д.о.о. Крајишких плаћања: по испостављеним и
09134200-9 поступак - 1121- бригада 183,
овјереним фактурама, у року
Безоловни бензин -1-1-115-5Бања Лука, ЈИБ од 30 дана од испостављања
102. 09132100-4
106/21
4401153740002 фактуре

Набавка сувенирапоклона са
мотивом општине
Лакташи Поклони и
признања Директни
103. 18530000-3
споразум

'ЛЕЦ'' п.р.
Александар
Јокић, Шоше
Мажара 40,
Лакташи, ЈИБ
4504182780009

Вриједност: 1.638,00 КМ са
ПДВ,( 1.400,00 КМ без ПДВа) период трајања:
максимално 60 дана од дана
обостраног потписивања
уговора, рок извршења: 10
дана од дана обостраног
потписивања уговора, рок
плаћања: по извршеној
испоруци и испостављеној
фактури

10.08.2021.

27.08.2021.
13.08.2021. 1.638,00 KM

Вриједност: 92.247,98 КМ са
ПДВ,( 78.844,43 КМ без ПДВа) период трајања: по истеку
Изградњ водовода
гарантног рока, гарантни рок:
Слатина као у члану 6 и члану 14.
Крчмарице, крак
'HIDRO-КOP''
уговора, рок извршења: 60
II - Грађевински
д.о.о. Суботичка дана од дана обостраног
радови полагања Отворени
2С, Бања Лука, потписивања уговора, рок
цијеви - 45231110- поступак - 1121- ЈИБ
плаћања: дефинисано у члану
104. Инсталирања
9
1-3-93-5-109/21 4400917850006 Вриједност:
5 уговорасачињавања
9.999,99 КМ са
радио,
ПДВ (8.547,00 КМ без ПДВ),
телевизијске,
период трајања: 13.08.2021.звучне и видео
31.12.2021. године, рок
опреме - Услуге
извршења: по налогу најмање
инсталирања
'SD SISTEMI''
7 дана прије одржавања
радио,
д.о.о. Србачки
манифестације, рок плаћања:
телевизијске,
пут 6, Лакташи, по завршеном послу и
звучне опреме и Конкурентски ЈИБ
испостављеној фактури 15
105. видео опреме захтјев
4403922620000 дана од дана добијног налога
Вриједност: 34.900,00 КМ са
ПДВ,( 29.829,06 КМ без ПДВНабавка
а) период трајања: по истеку
аутомобила за
'GUMA M''
гарантног рока, гарантни
потребе Цивилне Отворени
д.о.о. Бишће
рок: 60 мјесеци, рок
заштите поступак - 1121- Поље бб,
извршења: 90 календарских
Моторна возила - 1-1-118-5Мостар, ЈИБ
дана од дана потписивања
106. 34100000-8
107/21
4227111640008 уговора, рок плаћања: 15 дана

13.08.2021.

16.08.2021.

Службени
гласник општине
Лакташи штампање Услуге штампања - Конкурентски
106. 79810000-5
захтјев

Вриједност: 10.530,00 КМ са
ПДВ (9.000,00 КМ без ПДВ),
период трајања: годину дана
од дана обостраног
потписивања уговора, рок
извршења: 7 дана од дана
добијања материјала за
'PRINT-GS''
штампање, рок плаћања: 30
д.о.о. Слимена дана од дана запримања
бб, Травник, ЈИБ фактуре за стварно извршене
4236454240004 услуге

Набавка и
постављање
вертикалне
сигнализације на
подручју општине
Лакташи у 2021.
години 'Еуро-знак'' д.о.о.
Постављање
Браће
саобраћајних
Отворени
Пиштељића 1,
знакова поступак - 1121- Бања Лука, ЈИБ
107. 45233290-8
1-3-99-5-104/21 4401303060005

Вриједност: 20.586,15 КМ са
ПДВ,(17.595,00 КМ без ПДВа) период трајања: до краја
2021. године, рок извршења:
најкасније до 31.12.2021.
године, рок плаћања: 7 дана
од дана запримања мјесечне
ситуације за стварно изведене
радове

27.09.2021.
34.900,00
16.08.2021. КМ

17.11.2021.
11.787,75
КМ
13.12.2021.
26.07.2021. 8.775,00 КМ

Услуге анализе
финансијских
извјештаја Услуге анализе 108. 71620000-0

Директни
споразум

Интервентни
радови на
санацији трупа
саобраћајнице на
подручју општине
Лакташи за 2021.
годину Грађевински
радови - 45000000- Конкурентски
109. 7
захтјев

'LRC'' д.о.о.
Фетиха
Бећирбеговића
1Б, Сарајево,
ЈИБ
4200409550006

Вриједност: 2.000,00 КМ са
ПДВ,(1.709,40 КМ без ПДВа) период трајања: до краја
2021. године, рок извршења:
30 дана од дана обостраног
потписивања уговора, рок
плаћања: по испостављеној
фактури

Вриједност: 6.910,85 КМ са
ПДВ (5.906,71 КМ без ПДВ),
период трајања: по завршетку
, рок извршења: најкасније
КП
до 60 календарских дана од
''БУДУЋНОСТ'' дана обостраног потписивања
а.д. Немањина
угоора, рок плаћања: 15 дана
50, Лакташи,
од дана запримања мјесечне
ЈИБ
ситуације за стварно
4401147930002 извршене радове

08.09.2021.
24.08.2021. 2.000,00 KM

25.11.2021.
24.08.2021. 6.910,85 КМ

Израда Идејног
пројекта за
изградњу
Средњошколског
центра у
Лакташима Пројектирање и
извођење
истраживања и
развоја - 73300000- Директни
110. 5
споразум

Вриједност: 6.961,50 КМ са
ПДВ,(5.950,00 КМ без ПДВа) период трајања: по
испоруци Идејног пројекта,
'ROUTING''
рок извршења: крај
д.о.о. Улица I
септембра 2021. године, рок
крајишког
плаћања: по испоруци
корпуса 16, Бања урбанистичко-техничћких
Лука, ЈИБ
услова и испостављеној
4402891600009 фактури

Вриједност: 24.836,76 КМ са
ПДВ,(21.228,00 КМ без ПДВСанација
а) период трајања: 11.08.2021деградираних
31.10.2021. рок извршења:
површина
дефинисан појединачним
пољопривредног
КП
уговорима, рок плаћања: 60
земљишта Отворени
''КОМУНАЛАЦ'' дана од дана пријема рачуна,
Радови ископа и поступак 1121- , Немањина 50, а након пријема извршених
земљани радови - 1-3-109-5Лакташи, ЈИБ
радова на основу
111. 45112000-5
117/21
4401147930002 појединачних уговора

13.12.2021.
31.08.2021. 6.961,50 КМ

22.09.2021.
24.836,76
11.08.2021. КМ

Одржавање
моторних возила
Општинске
управе Општине
Лакташи - Услуге
поправака и
одржавања Конкурентски
112. 50000000-5
захтјев

Вриједност: 13.237,03 КМ са
ПДВ (11.313,70 КМ без ПДВ),
период трајања: 03.09.202103.07.2022. године, рок
'АУТОСТАРЧЕ извршења: дефинисан
ВИЋ'' д.о.о. Пут појединачним уговорима, рок
српских
плаћања: 30 дана од дана
бранилаца 110, пријема рачуна, а након
Бања Лука, ЈИБ извршеног пријема услуге на
4402281360006 основу појединачних уговора

03.09.2021.

Вриједност: 21.762,35 КМ са
ПДВ,период трајања: по
истеку гарантног рока,
Набавка
гарантни рок: 36 мјесеци за
рачунарске
рачунаре и 12 мјесеци за
опреме 'LANACO''
лаптопове од дана
Рачунарска
Отворени
д.о.о., Вељка
примопредаје предметне
опрема и
поступак - 1121- Млађеновића бб, робе, рок плаћања: након
потрепштине 1-1-110-5Бања Лука, ЈИБ испоруке робе и
113. 30200000-1
116/21
4400853190007 испостављања фактуре
Вриједност: 345.150,00 КМ са
ПДВ,(295.000,00 КМ без
Доградња дјечијег
ПДВ-а) период трајања: у
вртића складу са гарантним роком,
Грађевински
'Конструкт''
гарантни рок: 2 године, рок
радови на
Отворени
д.о.о. Алеја
извршења: 59 календарских
зградама за
поступак - 1121- Светог Саве 7а, дана од дана увођења
дјечији вртић 1-3-114-5Бања Лука, ЈИБ извођача у посао, рок
114. 45214100-1
120/21
4408004900007 плаћања: по испостављању

15.12.2021.
21.762,35
11.08.2021. КМ

27.08.2021.

Поклон пакети за
ђаке прваке Штампање књига - Директни
115. 22110000-4
споразум

Вриједност: 4.978,89 КМ са
ПДВ,(4.132,80 КМ без ПДВа) период трајања: по
'ЦВРЧАК'' д.о.о. испоруци робе, рок
Булевар Војводе извршења: у року 1 (једног)
Степе
дана од дана обостраног
Степановића,
потписивања уговора, рок
Бања Лука, ЈИБ плаћања: по испостављеној
4403874980007 фактури

02.12.2021.
07.09.2021. 4.977,00 КМ

Израда зоннг
плана Велико
Блашко и
Извјештаја о
стратешкој
процјени утицаја
на животну
средину за Зонинг
план Велико
Блашко - Услуге
урбанистичког
Отворени
планирања поступак 1121116. 71410000-5
1-2-90-5-123/21

Вриједност: 21.528,00 КМ са
ПДВ,(18.400,00 КМ без ПДВа) период трајања: у складу са
'HKP
Пројектним задатком, рок
CONSALTING'' извршења: као што је
д.о.о. Петра
наведено у уговору, рок
Кочића 5, Бања плаћања: по извршеним
Лука, ЈИБ
услугама те овјереним
440367900005
фактурама

08.09.2021.

Набавка услуге
одржавања и
дизајна интернет
странице
www.laktasi.net и
www. laktasi.biz Програмски пакет
за уређење
интернет
странице Директни
117. 48224000-4
споразум

Вриједност: 3.474,90 КМ са
ПДВ,(2.970,00 КМ без ПДВа) период трајања: 19.08.202119.08.2022. године, рок
'МАНИА'' д.о.о. извршења: 30 дана од дана
Пере Креце 21, обострног потписивања, рок
Бања Лука, ЈИБ плаћања: по испостављеној
4403892450007 фактури

19.08.2021.

Набавка
антивирусног
програма за
заштиту
информационог
система Програмски пакет
за заштиту од
вируса - 48760000- Директни
118. 3
споразум

Вриједност: 1.989,00 КМ са
ПДВ,(1.700,00 КМ без ПДВа) период трајања: годину
дана од дана обостраног
'LANACO'' д.о.о. потписивања уговора, рок
Вељка
извршења: два дана након
Млађеновића бб, склапања уговора, рок
Бања Лука, ЈИБ плаћања: по испостављеној
4400853190007 фактури

25.10.2021.
20.09.2021. 1.989,00 КМ

Одржавање
моторних возила
Општинске
управе Општине
Лакташи - Услуге
поправака и
одржавања Оквирни
119. 50000000-5
споразум

Вриједност: 13.237,03 КМ са
ПДВ,(11.313,70 КМ без ПДВа) период трајања: 03.09.202103.07.2022. године, рок
извршења: дефинисан
'Аутостарчевић'' појединачним уговорима, рок
д.о.о. Пут
плаћања: 30 дана од дана
српских
пријема рачуна, а након
бранилаца 110, извршеног пријема услуге
Бања Лука
дефинисаним појединачним
4402281360006 уговором

Замјена и
поправка врата и
намјештаја Услуге поправака
и одржавања
намјештаја Директни
120. 50850000-8
споразум

Вриједност: 5.999,76 КМ са
ПДВ,(5.128,00 КМ без ПДВа) период трајања: 30.09.2021.
године, рок извршења: седам
дана од дана обостраног
потписивања уговора, рок
плаћања: према извршеној
испоруци и монтажи и по
испостављеној фактури

'Масив Стил''
с.п. Маглајани
бб, Лакташи,
4506659680004

03.09.2021.

5.999,76 КМ
24.09.2021. 20.10.2021

Израда стручног
мишљења и
урбанистичкотехничких услова
за изградњу
кружне
раскрснице у
насељеном мјесту
Трн - Услуге
техничког
пројектовања Директни
121. 713200007
споразум

'ПРОЈЕКТ'' а.д.
Веселина
Маслеше 1/IV,
Бања Лука,
4401555970004

Вриједност: 6.996,60 КМ са
ПДВ,(5.980,00 КМ без ПДВа) период трајања: по
испоруци стручног мишљења,
рок трајања:30 дана од
обостраног потписивања
уговора, рок плаћања: по
извршеним услугама и по
испостављеној фактури

05.10.2021.
17.09.2021. 6.996,60 КМ

Услуге кречења
општинског стана
у Немањиној
улици број 1 Радови на бојању
зграде - 45442110- Директни
122. 1
споразум

Вриједност: 1.753,71 КМ са
ПДВ,( КМ без ПДВ-а) период
трајања: 30.09.2021.ПЗР ''ДМД31.12.2021. године, рок
МОЛЕРИН'' с.п. извршења: у предвиђеном
Чардачани бб,
року, рок плаћања: према
Лакташи ЈИБ
извршеној услузи и по
4504018980005 испостављеној фактури

1.753,71KM
30.09.2021. 07.10.2021.

Чишћење и
кречење дијела
ријеке Црквенице Радови регулације
ријеке и радови за Отворени
заштиту од
поступак
поплава 1121-1-3-131-5123. 45246000-3
131/21
Израда стручног
мишљења и
урбанистичкотехничких услова
за изградњу
Вртића у Великом
Блашку - Услуге Отворени
техничког
поступак
пројектовања 1121-1-2-125-5124. 71320000-7
135/21

Вриједност: 27.325,35 КМ са
ПДВ,(23.355,00 КМ без ПДВКП
а) период трајања: до краја
''КОМУНАЛАЦ'' 2021. године, рок извршења:
а.д. Немањина
максимално 20 календарских
50, Лакташи,
дана, рок плаћања: по
ЈИБ
изведеним радовима и
4401147930002 испостављеној ситуацији

'Радис'' д.о.о.
Јована Дучића
бр 16., Источно
Сарајево, ЈИБ
4400548800008

Вриједност: 1.380,00 КМ са
ПДВ,(1.180,00 КМ без ПДВа) период трајања: до краја
септембра , рок извршења:
максимално 30 дана од дана
потписивања уговора, рок
плаћања: по по испоруци
ревидоване пројектне
документације

13.12.2021.
27.325,35
05.10.2021. КМ

13.12.2021.
04.10.2021. 1.380,00 КМ

Санација
плављења
пјешачког пролаза
поред водотока
Ступчевица Радови регулације
ријеке и радови за
заштиту од
поплава 125. 45246000-3

Вриједност: 15.999,52 КМ са
ПДВ,(13.674,80 КМ без ПДВа) период трајања: до краја
2021. године , рок извршења:
'Хидро-коп''
максимално 30 дана од дана
Отворени
д.о.о. Суботичка увођења Извођача радова у
поступак
2ц, Бања Лука, посао, рок плаћања: 7 дана од
1121-1-3-123-5- ЈИБ
дана запримања ситуације за
136/21
4400917850006 стварно изведене радова

05.10.2021.

Услуге
електронских
медија Услугеелектронск
ог обавјештавања
и информисања - Директни
126. 64216000-3
споразум

Вриједност: 1.170,00 КМ са
ПДВ,(1.000,00 КМ без ПДВа) период трајања: 24.09.2021'MY MEDIA''
15.10.2021. године, рок
д.о.о. Трг хероја извршења: наведен у уговору,
8, Сарајево, ЈИБ рок плаћања: по
4202806890002 испостављеној фактури

28.10.2021.
24.09.2021. 1.170,00 КМ

Набавка
материјала за
реконструкцију и
проширење
Друштвеног дома
у Великом
Бласшку - Шипке,
штапови, жица и
профили који се
користе у
грађевинарству - Директни
127. 44330000-2
споразум

Вриједност: 7.001,96 КМ са
ПДВ,(5.984,58 КМ без ПДВа) период трајања: по истеку
уговора, рок извршења:
седам дана од дана
'ГРАМИН'' д.о.о. обостраног потписивања
Омладинска 134, уговора, рок плаћања: 7 дана
Лакташи, ЈИБ
од дана испостављања
4401148660009 фактуре

18.11.2021.
25.10.2021. 7.001,96 КМ

Услуге одржавања
проходности
улица, тргова,
тротоара,
паркинга и
аутобуских
стајалишта у
зимским условима
на подручју
општине Лакташи
за 2021/2022 Услуге чишћења
снијега - 90620000-Оквирни
128. 9
споразум

Вриједност: 119.997,07 КМ са
ПДВ,(102.561,60 КМ без ПДВКП
а) период трајања: 21.10.2021.''КОМУНАЛАЦ'' 01.04.2022. године , рок
а.д. Немањина
извршења: дефинисан
50, Лакташи,
појединачним уговорима, рок
ЈИБ
плаћања: 30 дана од
4401147930002 испостављања ситуације

21.10.2021.

Одржавање
проходности
локалних и
некатегорисаних
путева у зимским
условима на
подручју општине
Лакташи за сезону
2021/2022 Услуге чишћења
снијега - 90620000-Оквирни
129. 9
споразум

Вриједност: 187.897,32 КМ са
ПДВ,(160.596,00 КМ без ПДВ'Нискоградња'' а) период трајања: 25.10.2021.д.о.о. Улица
01.04.2022. године , рок
браће
извршења: дефинисан
Пиштељића 22, појединачним уговорима, рок
Бања Лука, ЈИБ плаћања: 30 дана од
4401179620005 испостављања ситуације

25.10.2021.

Израда техничке
документације
Главни пројекат
за изградњу
кружне
раскрснице у
насељеном мјесту
Трн - Услуге
савјетовања при
пројектирању Директни
130. 79415200-8
споразум

Вриједност: 6.903,00 КМ са
ПДВ,(5.900,00 КМ без ПДВа) период трајања: наведено
'Пројект'' а.д.
уговором, рок извршења:
Веселина
максимално 10 дана од
Маслеше 1/IV, обостраног потписивања
Бања Лука, ЈИБ уговора, рок плаћања: по
4401555970004 испостављеној фактури

07.12.2021.6.
28.10.2021. 903,00 КМ

Чишћење и
крчење дијела
Маховљанске
ријеке - Радови
регулације ријеке
и радови за
заштиту од
поплава 131. 45246000-3
Набавка
материјала за
потребе дограње
ловачке куће у
Јакуповцима МЗ
Клашнице Љепила 132. 24910000-6

Вриједност: 25.997,40 КМ са
ПДВ,(22.220,00 КМ без ПДВа) период трајања: 02.11.2021.23.11.2021. године , рок
'Гранде Тривић'' извршења: максимално 15
Отворени
д.о.о. Велико
дана од дана обостраног
поступак
Блашкобб,
потписивања уговора, рок
1121-1-3-139-5- Лакташи, ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
152/21
4402547490008 испостављања ситуација
Вриједност: 1.041,83 КМ са
ПДВ,(890,45 КМ без ПДВ-а)
период трајања: дефинисано
уговором, рок извршења:
Брдо Комерц
један дан од дана обостраног
д.о.о. Љевчанска потписивања уговора, рок
26, Лакташи,
плаћања: по извршеној
Директни
ЈИБ
испоруци и испостављеној
споразум
4401754310005 фактури

09.12.2021.
25.997,40
02.11.2021. КМ

25.11.2021.
02.11.2021. 1.041,82 КМ

10.

Напомена
(образлож
ење)

