ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ ЗA 2022. ГОДИНУ
3.
Врста
поступка и
број
обавјештења
Опис и ознака о додјели
по Јединственом уговора са
рјечнику јавне Портала
јавних
Р.б. набавке
1. 2.

1.

Набавка питке
воде - Пијаћа
Директни
вода -41110000-3 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: 2.577,98 КМ са
ПДВ(2.203,40КМ без ПДВ),
'Aqua Tim
период трајања 01.02.2022.distribucija'' д.о.о. 01.02.2023. године, рок
Лакташи,
извршења: 24 сата од наруџбе
Светосавска 27, , рок плаћања:по испорученој
ЈИБ
роби и испостављеној
4403842600008 фактури

6.
Опис
измјене
основних
елеменат
а уговора
и датум
измјене

7.
8.
9.
Остата
к
Датум потпуне
вриједн
Датум реализације
ости
закључењ уговора/оквир
уговора
а
ног споразума
након уговора/ок и укупна
учињен
вирног утрошена
е
споразума вриједност

01.02.2022.

2.

3.

Вриједност: 10.900,00 КМ са
ПДВ (9.316,24 без ПДВ),
период трајања: мјесец дана
Набавка
'Mint ICT'' Тања по истеку грантног рока, рок
мултимедијске
Ивановић с.п.
извршења: 15 календарских
опреме Бања Лука,
дана од дана закључивања
Мултимедијална
Првог крајишког уговора, рок плаћања: по
опрема Конкурентски корпуса бб, ЈИБ испоруци предметне робе и
32322000-6
захтјев
450877698003
испостављеној фактури

Доградња
Основне школе у
Клашницама Радови на
Отворени
подизању кућа - поступак 112145211100-0
1-3-176-5-1/22

ГП ''ГРАДИП''
а.д. Прњавор,
Улица Светог
Саве 28, ЈИБ
4401229580000

Вриједност: 1.940.474,57 КМ
са ПДВ (1.658.525,27 КМ без
ПДВ), период трајања: мјесец
дана по истеку гарантног
рока, гарантни рок:
минимално 5 година, рок
извршења: 6 мјесеци,
рачунајући од дана увођења
Извођача радова у посао, рок
плаћања: најкасније 60
(словима: шездесет)
календарских дана рачунајући
од дана пријема
привремених/окончане
ситуације за изведене радове

13.01.2022.

12.01.2022.

4.

5.

Директни
споразум

Вриједност: 2.550,00 (у
цијену није урачунат порез на
додатну вриједност), период
трајања: 01.02.2021Предузетничка 01.02.2023. године , рок
радња-праоница извршења: на основу
''ЛОГОС'' с.п.
мјесечних испостављених
Љевчанска 15,
рачуна, рок плаћања: након
Лакташи, ЈМБ
испостављених мјесечних
4505363780007 фактура

01.02.2022.

Набавка хљеба и
пецива - Хљебни
производи Директни
15810000-6
споразум

Вриједност: 2.993,69 КМ са
ПДВ (2.558,76 без ПДВ),
Пекарска радња период трајања: 01.02.2022.за производњу 31.12.2022. године, рок
пекарских
извршења: сукцесивно према
производа
наруџби Наручиоца, рок
''БЛАГОЈЕВИЋ'', плаћања: у законском року,
Лакташи, ЈИБ
након примитка фактуре за
450307780005
испоручену робу

01.02.2022.

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

6.

Услуге надзора
над извођењем
радова на
Изградњи
Основне школе у
Клашницама Надзор
грађевинских
радова - 712470001Архитектонске,
грађевинске,
техничке и
инспекцијске
услуге - 71000000- Директни
8
споразум

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

Вриједност: 6.903,00 КМ са
ПДВ (5.900,00 без ПДВ),
период трајања: по окончању
радова, рок извршења:
зависно од динамике
извођења радова, рок
плаћања: по испостављеној
фактури у законском року од
дана запримања исте

28.01.2022.

7.

Услуге надзора
над извођењем
радова на
изградњи кружне
раскрснице у
насељеном мјесту
Трн - Услуге
савјетовања при
пројектовању Директни
79415200-8
споразум

Вриједност: 6.961,50 КМ са
ПДВ (5.950,00 без ПДВ),
период трајања: по окончању
радова, рок извршења:
'Пројект'' а.д.
зависно од динамике
Улица Веселина извођења радова, рок
Маслеше 1/IV, плаћања: по испостављеној
Бања Лука, ЈИБ фактури у законском року од
4401555970004 дана запримања исте

02.02.2022.

8.

Набавка пића Воћни сокови 15321000-4

Директни
споразум

ЕХ КОМПАНИ
д.о.о. ,
Александровац
бб, Лакташи
ЈИБ:4401760710
007

Вриједност: 6.799,72КМ са
ПДВ(5.980,96 КМ без ПДВ),
период трајања 01.02.2022.01.02.2023. године, рок
извршења: сукцесивно , рок
плаћања:30 дана од дана
пријема фактуре

01.02.2022.

Набавка хране Месне конзерве и
месне
прерађевине Директни
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
31.12.2022. године, рок
производа
извршења: у договорено
''БЛАГОЈЕВИЋ'', вријем и у договорено мјесто,
Лакташи, ЈИБ
рок плаћања: у року од 30
450307780005
дана, жирално

01.02.2022.

Набавка цвијећа Резано цвијеће - Директни
10. 03121200-7
споразум

Вриједност: 5.923,00 КМ са
ПДВ ( 5.062,39 КМ без ПДВ),
период трајања: 01.02.2022.01.02.2023. 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

01.02.2022.

9.

Вриједност: 2.467,27 КМ са
ПДВ (2.108,78 КМ без ПДВ),
период трајања: сукцесивно
од 01.02.2022. до 01.02.2023.
године, рок извршења:
сукцесивно према захтјевима
Наручиоца, рок плаћања: 30
дана по испоруци фактуре

Набавка кафе Кафа - 15861000- Директни
11. 1
споразум

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

Набавка
производа за
чишћење и
полирање Производи за
чишћење и
полирање 12. 39800000-0

Вриједност: 6.977,30 КМ са
ПДВ (5.963,50 КМ без ПДВ),
период трајања:
континуирано од 09.02.2022.
до 31.01.2023. године, рок
'БОМЕРЦ'' д.о.о. извршења: континуирано у
Партизанска бб, току уговореног периода, рок
Градишка, ЈИБ плаћања: 30 дана по испоруци
4403394770002 фактуре

Директни
споразум

01.02.2022.

09.02.2022.

Услуге медијског
представљања
путем
електронских
медија - Услуге
електронског
обавјештавања и
информисања 13. 64216000-3

Израдња кружне
раскрснице у
насељеном мјесту
у Трну Грађевински
радови на
кружном току 14. 45233128-2

Вриједност: 2.999,99 КМ са
ПДВ (2.564,10 КМ без ПДВ),
период трајања 01.02.2021.31.12.2022. 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
Директни
ЈИБ:4400419580 извјештаја о извршеним
споразум
000
услугама
Вриједност: 499.950,61 КМ са
ПДВ (427.308,21 КМ без
ПДВ), период трајања: мјесец
дана по истеку гарантног
рока, гарантни рок: 2 године,
рок извршења: 6 мјесеци,
'НИСКОГРАДЊ рачунајући од дана увођења
А'' д.о.о. Улица Извођача радова у посао, рок
Браће
плаћања: аванс 20% од
Отворени
Пиштељића 22, вриједности уговора, а
поступак 1121- Бања Лукапреостали дио по
1-3-180-3Лакташи, ЈИБ
испостављеним мјесечним
180/21
4401179620005 ситуацијама

01.02.2022.

03.02.2022.

Услуге хемијске
чистионе Услуге прања и
хемијског
чишћења 15. 98310000-9
Услуга
једногодишњег
редовног и
интервентног
одржавања
постојећег
Географског
информационог
система општине
Лакташи (INOVA
AreaCAD-GIS) те
е-подршка 24/5 за
кориснике Услуге
одржавања
система 16. 50324100-3

Директни
споразум

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

Вриједност: 795,60КМ са
ПДВ (680,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 01.02.2022.31.01.2023., рок
извршења:два дана од дана
преузимања робе, рок
плаћања: по извршеним
услугама и испостављеним
фактурама

Вриједност: 12.916,80 КМ са
ПДВ (11.040,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 15.02.2022.'ГЕОИНОВА''
15.02.2023., рок
Преговарачки д.о.о. Улица
извршења:реализација према
поступак без Ранка Шипке 14, Пројектном задатку
објаве
Бања Лука, ЈИБ Наручиоца, рок плаћања: по
обавјештења 4400977670007 испостављеној фактури

07.02.2022.

15.02.2022.

Вриједност: 1.696,50 КМ са
ПДВ (1.450,00 КМ без ПДВ),
период трајања: по изради и
у складу Пројектног задатка,
рок извршења: израда и
предаја преднацрта Плана,
максимално 20 дана, од дана
Израда ''Измјене
закључивања уговора израда
дијела
и предаја приједлога нацрта
регулационог
Плана, максимално 15 дана
плана дијела
од одржавања стручне
подручја насеља
расправе, израда и предаја
Трн у општини
приједлога плана,
Лакташи-дио
максимално 10 дана од
секције Б
одржавања стручне расправе,
(подручје код
израда и предаја елабората
алурола)'''' 'ACS STUDIO'' плана, максимално 10 дана од
Услуге
д.о.о. Милана
дана усвајања приједлога
урбанистичког
Отворени
Карановића 53, Плана, рок плаћања: по
планирања поступак 1121- Бања Лука, ЈИБ испоруци ревидоване
17. 71410000-5
1-2-4-5-32/22 4403668810006 пројектне документације

21.02.2022.

Одржавање
програмских
апликација Услуге подршке
програма 18. 72261000-2

Директни
споразум

Набавка
алкохолних пића
у сврху поклона Алкохолна пића - Директни
19. 15911000-7
споразум
Набавка
мобилних
терминала Оперативни
системи за
отварене системе - Директни
20. 48625000-5
споразум

Вриједност: 3.486,60 КМ са
"Е-ИНФО" д.о.о. ПДВ (2.980,00 КМ без ПДВ),
Булевар војводе период трајања: 22.02.2022.Степе
22.02.2023., рок извршења:
Степановића
редовно одржавање, 24h рок
163, Бања Лука, одзива програмера од
ЈИБ
тренутка позив , рок плаћања:
4401773450004 по испостављеној фактури
Вриједност: 1.002,45 КМ са
ПДВ (856,80 КМ без ПДВ),
период трајања: 07.02.2022.'СТОЈИЧИЋ31.12.2022, рок извршења: у
СОЧА'' д.о.о.,
року 3 дана за испоруку робе
Јакуповци бб,
која одговара уговореним
Лакташи, ЈИБ
условима , рок плаћања: 30
4401173260007 дана од дана пријема фактуре
Вриједност: 1.111,50 КМ са
ПДВ (950,00КМ без ПДВ),
Business
период трајања: do
Software
21.03.2022., рок извршења:
Intelligence - BSI 30 дана од дана обостраног
д.о.о. ЈИБ:
потписивања уговора, рок
56200280690343 плаћања: по испостављеној
46
фактури и испорученој роби

22.02.2022.

24.02.2022.
07.02.2022. 999,76 KM

19.05.2022.
21.02.2022. 1.111,50 KM

Одржавање
рачунарске
опреме Одржавање и
поправка
рачунарске
опреме 21. 50312000-5

Директни
споразум

Вриједност: 6.998,94 КМ са
ПДВ(5.982,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 17.02.202231.01.2023, рок извршења: у
'LukSmart'' д.о.о. року од 3 dana, од момента
Лакташи
позива, рок плаћања: 7 дана
ЈИБ:4404343050 од дана испостављања
001
фактуре

Услуга
коришћења
мултифункциона
лних уређаја за
копирање"ДРАГИЧЕВИЋ
Услуге
" д.о.о. Младена
одржавања
Стојаниовића 26
фотокопирних
ц, Бања Лука,
уређаја Конкурентски ЈИБ
22. 50313200-4
захтјев
4401138860000

Вриједност: 29.980,08, КМ са
ПДВ (25.624,00 КМ без ПДВ),
период трајања: годину дана
од дана обостраног
потписиваеа уговора, рок
извршења: у року од три дана
од дана обостраног
потписивања уговора, рок
плаћања: 30 дана од дана
извршених услуга

17.2.2022

01.03.2022.

Инсталирања
радио,
телевизијске,
звучне и видео
опреме - Услуге
инсталирања
радио,
телевизијске,
звучне опреме и
видео опреме 23. 51310000-8

Вриједност: 12.998,70 КМ са
ПДВ (11.110,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 21.02.2022.31.12.2022. године, рок
извршења: дефинисан
'SD SISTEMI''
појединачним уговорима, рок
д.о.о. Србачки
плаћања: 30 дана од дана
пут 6, Лакташи, пријема рачуна, а након
Конкурентски ЈИБ
извршеног пријема услуге, на
захтјев
4403922620000 основу појединачног уговора

Ветеринарска
анализа-Услуге у
области
бактериолошке
анализе Директни
24. 85111820-4
споразум

ЈУ Ветеринарски
Институт
Републике
Српске Бања
Лука ''Др. Васо
Бутозан'',
ЈИБ:4008092900
02

Вриједност: 1.989,00 КМ са
ПДВ(1.700,00 КМ без ПДВ),
период трајања : 22.02.2022.31.12.2022., рок извршења:7
дана, рок плаћања: 30 дана од
дана испостављања фактуре

21.02.2022.

22.02.2022.

Бактериолошка
анализа- Услуге у
области
бактериолошке
анализе Директни
25. 85111820-4
споразум

Изградња
водовода
МилошевциБрекиња Грађевински
радови полагања Отворени
цијеви - 45231110- поступак 112126. 9
1-3-26-5-42/22

Вриједност: 2.693,00 без ПДВЈЗУ Институт за а, период трајања: 22.02.2022.здравство
31.12.2022., рок извршења: по
Републике
налогу наручиоца, рок
Српске ЈИБ:
плаћања: 30 дана од дана
4400963610001 испостављања фактуре

22.02.2022.

Вриједност: 99.259,38 КМ са
ПДВ (84.837,08 КМ без ПДВ),
период трајања: мјесец дана
по истеку гарантног рока,
гарантни рок: 2 године, рок
извршења: 45 дана од дана
увођења у посао, рок
плаћања: по извршеним
радовима и испостављеним
фактурама

10.03.2022.

'ХИДРО
СПЛЕТ'' ,
Обилићева бб,
Лакташи, ЈИБ
4403289630009

Одржавање
локалних и
некатегорисаних
асфалтних
саобраћајница и
улица у насељу елементи
одводње - Услуге
поправака,одржа
вања и сродне
услуге везане за
'ЦЕНТРОКОП
друмски
ТРАНС'' С.П.
саобраћај и другу Отворени
Јакуповци
опрему -50230000-поступак-1121- ЈИБ:4503115030
27. 6
1-2-33-5-41/22 007

Ванредне
интервенције из
области
комуналног реда Услуге
обрезивања
дрвећа и шишања
живице Конкурентски
28. 77340000-5
захтјев

Вриједност: 18.486,00КМ са
ПДВ(15.800,00 КМ без ПДВ),
период трајања : 10.03.2022.31.12.2022. године, рок
извршења: 30 дана од
добијања налога од стране
надзорног органа, рок
плаћања: 8 дана, жирално по
испостављеној ситуацији

10.03.2022.

Вриједност: 9.973,08 КМ са
ПДВ (8.524,00 КМ без ПДВ),
период трајања:10.03.2022.31.12.2022. 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

10.03.2022.

Вриједност: 7.186,72 КМ са
ПДВ (6.142,50 КМ без ПДВ),
Услуге
период трајања : 02.03.2022.објављивања
31.12.2022., 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
д.о.о. Бања Лука дана од дана извршених
оглашавања дио Б -1121-0- ЈИБ:
услуга и испостављене
29. 79341000-6
2-1-7-43/22
4401702350009 фактуре

Услуге чишћења
зграде
Општинске
управе општине
Лакташи - Услуге
чишћења зграда - Директни
30. 90911200-8
споразум

Вриједност: 4.996,13 КМ са
ПДВ (4.270,20 КМ без ПДВ),
период трајања: 08.03.2022.31.12.2022., рок извршења: 5
'КТЦ'' Младена дана од дана добијеног налога
Стојановића бб, за конкретне послове, рок
Лакташи, ЈИБ
плаћања: 7 дана од дана
4403272400000 испостављања фактуре

02.03.2022.

08.03.2022.

Технички
преглед
изведених радова
на стамбеној
згради за
збрињавање
избјеглих и
расељених лица Услуге техничког Отворени
прегледа зграда - поступак 112131. 71631300-3
1-2-8-5-40/22

Вриједност: 2.457,00КМ са
ПДВ(2.100,00 КМ без ПДВ),
период трајања : 30 дана од
дана обостраног потписивања
'Урбис Центар'' уговора, рок извршења: 30
д.о.о. Булевар
дана од дана обостраног
Војводе Степе
потписивања уговора, рок
Степановића
плаћања: по извршеним
101а, Бања Лука, услугама, достављеним
ЈИБ
извјештајима и
4403168840006 испостављеним фактурама

11.05.2022.
11.03.2022. 2.457,00 КМ

Асфалтирање
приступне
саобраћајнице до
стамбене зграде
за збрињавање
избјеглих и
расељених лица Радови на
поплочавању и
Отворени
асфалтирању поступак 112132. 45233222-1
1-3-30-5-48/22

Вриједност: 7.999,99КМ са
ПДВ(6.837,60 КМ без ПДВ),
период трајања : мјесец дана
по истеку гарантног рока,
гарантни рок: 2
'Нискоградња'' (словима:двије) године, рок
д.о.о. Лакташи, извршења:максимално 20
Улица Браће
дана од дана обостраног
Пиштељића 22 потписивања уговора, рок
Бања Лука, ЈИБ плаћања: по испостављеним
4401179620005 ситуацијама

10.03.2022.

Одржавање
зелених
површина и
засада у путном
појасу на
подручју
општине
КП
Лакташи за 2022.
''КОМУНАЛАЦ''
годину - Услуге Конкурентски Лакташи ЈИБ:
33. садње зелених
захтјев
4401147930002
Одржавање јавне
хигијене, зелених
површина и
комуналне
опреме у оквиру
Програма
заједничке
комуналне
потрошње за
2022. годину Услуге чишћења
и метења улица 34. 90610000-6

Отворени
поступак 1121-1-2-1547/22

Вриједност: 22.814,53КМ са
ПДВ(19.499,60КМ без ПДВ),
период трајања 10.03.2022.31.10.2022. године, рок
извршења:дефинисано
појединачним уговором , рок
плаћања:30 дана од дана
пријема фактуре а након
извршеног пријема услуга

Вриједност: 369.984,06 КМ са
ПДВ (316.225,69 КМ без
ПДВ), период трајања:
10.03.2022.-31.12.2022.
године, рок извршења:
КП
дефинисаће се појединачним
''КОМУНАЛАЦ'' уговором, рок плаћања: 30
Лакташи, ЈИБ
дана пријема рачуна а након
4401147930002 извршеног пријема услуге

10.03.2022.

10.03.2022.

Набавка горива
за потребе
санације
макадамских
саобраћајница и
друге
инфраструктуре
на подручју
општине
Лакташи прољетна
35. санација - Горива

Вриједност: 52.334,10 КМ са
ПДВ,( 44.730,00 КМ без ПДВа) период трајања: 04.03.2022.01.07.2023. године, рок
извршења: сваки дан у
'Супер Петрол'' периоду од 0-24 часа, по
Отворени
д.о.о. Крајишких налогу наручиоца, рок
поступак бригада 183,
плаћања: 60 календарских
1121-1-1-22-5- Бања Лука, ЈИБ дана од дана испостављања
46/22
4401153740002 фактуре

04.03.2022.

Вриједност: 14.742,00КМ са
ПДВ (12.600,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 04.03.2022.31.12.2022, рок извршења:
биће дефинисан
појединачним уговором, рок
плаћања: 30 дана од дана
пријема рачуна,а након
пријема извршене услуге, на
основу појединачног уговора

04.03.2022.

"ГЕОНОВА"
д.о.о. Улица
Булевар Степе
Степановића
Геодетске услуге 200, Бања Лука
Геодетске услуге - Конкурентски ЈИБ:
36. 71355000-1
захтјев
4404549930008

Израда техничке
документације
Главни пројекат
8пројекат за
извођење радова)
ревидован за
Пројекат
''Изградња
средњошколског
центра у
Лакташима Услуге техничког
пројектовања 37. 71320000-7

Вриједност: 38.142,00 КМ са
ПДВ (32.600,00 КМ без ПДВ),
период трајања:по завршетку
ревидоване пројектне
документације, рок
извршења: Израда техничке
документације Главни
пројекат са свим фазама максимално до 45 дана,
Ревизија Техничке
'HKP
документације Главни
CONSULTING'' пројекат са свим фазама д.о.о. Петра
максимално до 15 дана, рок
Отворени
Кочића 5, Бања плаћања: по испоруци
поступак 1121- Лука, ЈИБ
ревидоване пројектне
1-2-35-5-53/22 4403673900005 документације

15.03.2022.

Радови интервенције на
водотоцима Радови
регулације ријеке
и радови за
заштиту од
поплава 38. 45246000-3

Вриједност: 84.825,00 КМ са
ПДВ,(72.500,00 КМ без ПДВа) период трајања: 23.06.2021.'Еко - Еуро Тим'' 31.12.2021.године, рок
Отворени
д.о.о. Крупа на извршења: 30 дана од дана
поступак Врбасу, Бања
обостраног потписивања
1121-1-3-41-5- Лука, ЈИБ
уговора, рок плаћања: 60 дана
52/22
4402095730006 од дана испостављања рачуна

21.03.2022.

Вриједност: 59.879,43 са
Одржавање јавне
ПДВ, (51.179,00 КМ без ПДВрасвјете на
а) период трајања: 16.03.2022.подручју
31.01.2023. године, рок
општине
извршења: 3 дана од добијања
Лакташи - Услуге
'Kaldera compani'' налога од стране именованих
одржавања јавне Отворени
д.о.о. Кобатовци службеника за отклањање
расвјете поступак -1121-бб, ЈИБ
квара, рок плаћања: 7 дана од
39. 50232100-1
1-2-13-5-54/22 4401185190004 дана испостављања фактуре

16.03.2022.

Вриједност: 499.999,50 са
ПДВ, (427.350,00 КМ без
ПДВ-а) период трајања:
Рехабилитација
мјесец дана по ситеку
дијела путног
гарантног рока, гарантни рок:
правца Лакташи 5 година, рок извршења:у
Србац тзв. Канал 'Нискоградња'' складу са техничким
Радови
д.о.о. Лакташи, прописима и стандардима
обнављања
Улица Браће
који важе за извођење
коловозног
Отворени
Пиштељића 22, наведених радова, рок
хабајућег слоја - поступак 1121- Бања Лука, ЈИБ плаћања: по испостављеним
40. 45233223-8
1-3-18-5-51/22 4401179620005 ситуацијама

16.03.2022.

Увођење
процјене утицаја
прописа у
Општинској
управи Општине
Лакташи као и
едукација
запослених Услуге стручног
оспособљавања 41. 80530000-8

Јавни позив у
складу са
Анексом II
дио Б -1121-02-2-7-55/22

Презентовање
рада Општинске
управе, кроз
информисање о
активностима у
локалној
Јавни позив у
заједници складу са
Телевизијске
Анексом II
услуге - 92220000- дио Б -1121-042. 9
2-3-7-56/22

'Concept'' д.о.о.
Улица Српска
63, Бања Лука,
ЈИБ
4404689940003

Вриједност: 19.999,00КМ
КМ без ПДВ-а, период
трајања : 01.03.2022.21.02.2023. године, рок
извршења: 30 дана од дана
обостраног потписивања
уговора, рок плаћања: 30 дана
од дана обављене едукације и
испостављене фактуре

Вриједност: 3.510,00 КМ,
попуст 300,00КМ (3.300,00
КМ без ПДВ-а), период
трајања : 07.03.2022.Телевизија ''К3'' 31.12.2022. године, рок
Улица Светог
извршења: 3 дана од дана
Саве 31,
добијеног налога, рок
Прњавор, ЈИБ
плаћања: по испостављеној
403354710007
фактури

01.03.2022.

07.03.2022.

Набавка
намјештаја Ормари 43. 39122100-4

Директни
споразум

Вриједност: 6.984,90 КМ са
ПДВ(5.970,00 КМ без ПДВ),
период трајања :до испоруке
роба, рок извршења:
максимално 60 дана од дана
Масив Стил с.п. обостраног потписивања
Маглајани бб,
уговора, рок плаћања: 7 дана
Лакташи, ЈИБ
од дана испостављања
4506659680004 фактуре
Вриједност: 3.585,07 КМ са
ПДВ(3.064,16 КМ без ПДВ),
период трајања: до испоруке
роба, рок извршења: 2 дана
од дана обостраног
потписивања уговора, рок
плаћања: по испорученој роби
и испостављаој фактури

Набавка клима
уређаја - Зидни
климатизациони
уређаји Директни
44. 42512200-0
споразум

'Energo Centar''
д.о.о. Цара
Душана 134,
Трн, ЈИБ
404194620002

Набавка ауто
гума и
вулканизерске
услуге - Гуме за
аутомбиле 45. 34351100-3

Вриједност: 4.020,00 КМ без
ПДВ-а, период трајања:
08.03.2022.-31.12.2022., рок
'ОК СЕРВИС''
извршења: у року од једног
с.п. Карађорђева дана, од момента довожења
37, Лакташи,
возила на сервис , рок
ЈИБ
плаћања: 7 дана од дана
4509845320009 испостављања фактуре

Директни
споразум

30.05.2022.
09.03.2022. 6.984,90KM

31.03.2022.
11.03.2022. 3.585,07 КМ

08.03.2022.

Вриједност: 920,80КМ са
ПДВ по проведеној е-аукцији
(787,00 КМ без ПДВ), период
трајања: 18.03.2022.'Геонова'' д.о.о. 31.12.2022, рок извршења:
Улица Булевар биће дефинисан
Степе
појединачним уговором, рок
Стручне услиге Степановића
плаћања: 30 дана од дана
геометри 200, Бања Лука, пријема рачуна,а након
Геодетске услуге - Конкурентски ЈИБ
пријема извршене услуге, на
46. 71355000-1
захтјев
4404549930008 основу појединачног уговора
Набавка
канцеларијског
материјала Папирни или
картонски
Вриједност: 12.616,11 КМ са
регистратори,
ПДВ по проведеној е-аукцији
књиговодствене
(10.783,00 КМ без ПДВ),
књиге, фасцикле
'Биромарк'' с.п. период трајања : 21.03.2022.и други
Улица
31.12.2022., рок извршења:
штампани
Крајишких
дефинисан у налогу
канцеларијски
Бригада 44, Бања наручиоца робе, рок плаћања:
материјал Конкурентски Лука, ЈИБ
60 календарских дана од дана
47. 22800000-8
захтјев
4507254640001 испостављене фактуре

18.03.2022.

21.03.2022.

Услуге
провођења
систематске
дезинсекције и
дератизације и
услуге провођења
дезинфекције на
подручју
општине
Лакташи за 2022. Отворени
48. годину поступак

Набавка
униформе за
ватрогасце Ватрогасне
униформе 49. 35811100-3

Вриједност: 24.674,62 са
ПДВ, (21.089,42 КМ без ПДВа) период трајања: дефинисан
појединачним уговорима, рок
Еко-Бел д.о.о.
извршења: по добијеном
Улица Цара
налогу изданом од стране
Душана 84, Трн, надлежног одјељења, рок
ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
4400855480002 извршених услуга

21.03.2022.

Вриједност: 14.835,60 КМ са
ПДВ (12.680,00 КМ без ПДВ),
период трајања : до краја
Еко-Бел д.о.о.
текуће године, рок извршења:
Улица Цара
120 дана од дана обостраног
Душана 84, Трн, потписивања уговора, рок
Конкурентски ЈИБ
плаћања: 7 дана од дана
захтјев
4400855480002 испостављене фактуре

24.03.2022.

Вриједност: 14.956,50 КМ са
Хигијеничарска
'Вет-Центар''
ПДВ (12.783,33 КМ без
служба Ветеринарска
ПДВ), период трајања: до
ветеринарске
амбуланта са
краја текуће године, рок
услуге апотеком,
извршења: 2 дана од дана
Ветеринарске
Карађорђева бб, достављања налога, рок
услуге - 85200000- Конкурентски Бања Лука, ЈИБ плаћања: 30 дана од дана
50. 1
захтјев
4403271690004 испостављене фактуре

28.03.2022.

Набавка лиценци
за AutoCAD Програмски
пакет за
компјутерски
потпомогнуто
цртање (CAD) 51. 48321000-4

24.03.2022.

Вриједност: 11.922,30 КМ са
ПДВ (10.190,00 КМ без ПДВ),
период трајања : годину дана,
'Геоинова'' д.о.о. рок извршења: 7 радних дана
Преговарачки Улица Ранка
од дана обостраног
поступак без Шипке 14, Бања потписивања уговора, рок
објаве
Лука, ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
обавјештења 4400977670007 испостављене фактуре

Набавка и
постављање
одбојних ограда
на подручју
општине
Лакташи Постављање
ограда - 45342000- Директни
52. 6
споразум

Вриједност: 6.993,09 КМ са
ПДВ (5.977,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 21.03.2022..31.12.2022. године, рок
"СУПЕР МОНТ" извршења: 30 дана од дана
д.о.о. Светозара обостраног потписивања
Марковића 5ц, уговора, рок плаћања: по
Бања Лука, ЈИБ испостављеној ситуацији и
4404414840009 изведеним радовима

21.03.2022.

Израда техничке
документације
Главни пројекат
(пројекат за
извођење радова)
ревидован за
Пројекат
''Изградња
инфраструктуре
за
средњошколски
центра у
Лакташима Услуге техничког Отворени
пројектовања поступак 112153. 71320000-7
1-2-34-5-65/22

Вриједност: 13.565,40 КМ са
ПДВ, (11.620,00 КМ без ПДВа) период трајања: по
испоруци ревидоване
пројектне документације, рок
извршења: Израда Техничке
документације Главни
пројекат са свим фазама
максимално 45 дана, Ревизија
'Routing'' д.о.о. Техничке документације
Улица I
Главни пројекат са свим
крајишког
фазама максимално 15 дана,
корпуса 16, Бања рок плаћања: по извршеним
Лука, ЈИБ
услугама и испостављеној
4402891600009 фактури

30.03.2022.

Израда техничке
документације
Главни пројекат
(пројекат за
извођење радова)
ревидован за
Пројекат
''Изградња
образовне
установе - вртића
у Великом
Блашку - Услуге
техничког
Отворени
пројектовања постпак 112154. 71320000-7
1-2-36-5-67/22

Вриједност: 8.365,50 КМ са
ПДВ, (7.150,00 КМ без ПДВа) период трајања: по
испоруци ревидоване
пројектне документације, рок
извршења: Израда Техничке
документације Главни
пројекат са свим фазама
максимално 45 дана, Ревизија
Техничке документације
'HKP Consulting'' Главни пројекат са свим
д.о.о. Петра
фазама максимално 15 дана,
Кочића 5, Бања рок плаћања: по извршеним
Лука, ЈИБ
услугама и испостављеној
4403673900005 фактури

30.03.2022.

Одржавање
локалних и
некатегорисаних
асфалтних
саобраћајница и
улица у насељуколово и банкине
- Услуге
поправака,
одржавања и
'НИСКОГРАДЊ
сродне услуге
А'' д.о.о.
везане за друмски Отворени
Лакташи
саобраћај поступак-1121- ЈИБ:4401140250
55. 50230000-6
1-2-19-5-69/22 006

Вриједност: 309.962,25 КМ са
ПДВ(264.925,00 КМ без
ПДВ), период трајања :
05.04.2022.-31.12.2022., рок
извршења:дефинисан
појединачним уговором, рок
плаћања:након извршеног
пријема услуга на основу
појединачног уговора

05.04.2022.

Вриједност: 20.416,50 КМ са
ПДВ (17.450,00 КМ без ПДВ),
Израда
период трајања: по истеку
хоризонталне
'ДЕЛИЋ
гарантног рока, гарантни рок:
сигнализације СИГНАЛИЗАЦ годину дана, рок извршења:
Радови на бојењу Отворени
ИЈА'' д.о.о.
15 дана од дана добијања
ознака на
поступак Босанских газија налога , рок плаћања: 60 дана
површини путева -1121-1-3-42-5- 34, Бихаћ, ЈИБ од дана запримања ситуације
56. 45233221-4
68/22
42637130900005 за стварно изведене радове

28.03.2022.

Услуге поправке
столица -Услуге
поправака и
одржавања
намјештаја Директни
57. 50850000-8
споразум

Вриједност: 2.620,80 КМ са
ПДВ-ом (2.240,00 КМ без
ПДВ-а), период трајања:
'КИС
23.03.2022.-23.04.2022.
ПРОДУКТ''
године, рок извршења: 7 дана
д.о.о. Николе
од дана преузимања столица
Пашића бб, Бања за поправак , рок плаћања: 7
Лука, ЈИБ дана од дана испостављања
4401177840008 фактуре

12.04.2022.
23.03.2022. 2.620,80 КМ

Право на
кориштење и
одржавање
програмских
пакета у области
рачуноводства Услуге
одржавања и
поправака
софтвера58. 72267000-4

Вриједност: 7.020,00 КМ са
ПДВ (6.000,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 07.04.2022.07.04.2023. године, рок
извршења: сваким радним
даним од 09:00 - 16:00, рок
плаћања: 10 дана након
"Инфос" с.п.
приспјећа фактуре за
Бања Лука ЈИБ: одржавање у претходном
4509572190004 мјесецу

07.04.2022.

Преговарачки
поступак без
објављивања
обавјештења о
набавци- 11214-2-72-5-70/22

Услуге
информисања
јавности путем
новинарске
агенције - Услуге
интернет кафеа - Директни
59. 92700000-8
споразум

Вриједност: 1.747,98 КМ са
ПДВ-ом (1.494,00 КМ без
ID ''Euro Blic
ПДВ-а), период трајања:
Press'' д.о.о.
16.03.2022.-31.12.2022.
Улица Вука
године, рок извршења: по
Караџића 2,
добијеном налогу Наручиоца
Бања Лука, ЈИБ , рок плаћања: по
4400816740005 испостављеној фактури

16.03.2022.

Услуге промоције
пројеката у
имплементацији
на интернет
порталима и
друштвеним
мрежама - Услуге
новинарске
агенције Директни
60. 92400000-5
споразум

Вриједност: 5.000,00 КМ без
'LC Trend''
ПДВ-а), период трајања:
Драгислав
22.03.2022.-31.12.2022.
Ћетојевић с.п., године, рок извршења: по
Милошевци бб, добијеном налогу Наручиоца
Кришковци, ЈИБ , рок плаћања: по
4511898840009 испостављеној фактури

22.03.2022.

Интервенције на
водотоцима у
руралним
подручјима
општине
Лакташи - Радови
КП
регулације ријеке
''КОМУНАЛАЦ''
и радови за
а.д. Немањина
заштиту од
Отворени
50, Лакташи,
поплава поступак -1121-ЈИБ
61. 45246000-3
1-3-61-5-74/22 4401147930002

Одржавање
система за
хлађење - Услуге
поправака и
одржавања
расхладних група Директни
62. - 50730000-1
споразум

Вриједност: 19.995,30 КМ са
ПДВ, ( 17.090,00 без ПДВ-а),
период трајања: 11.04.202231.08.2022, рок извршења: на
основу дана од дана
потписивања појединачног
уговора о јавној набавци, рок
плаћања: 60 дана од дана
потписивања појединачних
уговора
Вриједност: 5.990,40 КМ са
ПДВ (5.120,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 11.04.2022.КП
31.12.2022. 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

11.04.2022.

11.4.2022

Вриједност: 81.976,61 КМ са
ПДВ, ( 70.065,48 без ПДВ-а),
период трајања: мјесец дана
након истека гарантног рока,
гарантни рок: 36 мјесеци, рок
извршења: 90 календарских
Набавка
'Гума М'' д.о.о. дана од дана закључивања
аутомобила Отворени
Бишће Поље бб, уговора, рок плаћања: 15 дана
Моторна возила - поступак 1121- Мостар, ЈИБ
након што уговорни орган
63. 34100000-8
1-1-56-5-78/22 4227111640008 региструје предметно возило

Дугорочно
кредитно
задужење Услуге
одобравања
кредита 64. 66113000-5

Вриједност: 4.000.000,00 КМ
са ПДВ,период отплате: 9
(девет) година, повлачење
средстава: до краја текуће
године, каматна стопа: 2,48%
фиксна, 477.400,44 КМ на
Intesa Sanpaolo годишњем нивоу, обрада
Bank dd BiH
кредитног захтјева:
Сарајево, Обала једнократно 3.894,21 КМ
Отворени
Кулина бана 9А, отплата: 108 мјесечних рата,
поступак 1121- ЈИБ
почиње од јануара 2023.
1-2-2-5-81/22 4200720670007 године

11.04.2022.

Вриједност: 5.604,30 КМ са
ПДВ (4.790,00 КМ без ПДВ),
период трајања:по завршетку
Израда техничке
ревидоване пројектне
документације
документације, рок
Главни пројекат
извршења: Израда техничке
(пројекат за
документације Главни
извођење радова) пројекат са свим фазама ревидован за
максимално до 45 дана,
Пројекат
Ревизија Техничке
''Изградња
Routing d.o.o.
документације Главни
друштвеног дома
Улица I
пројекат са свим фазама у Гламочанима'' крајишког
максимално до 15 дана, рок
Услуге техничког Отворени
корпуса 16, Бања плаћања: по испоруци
пројектовања поступак 1121- Лука, ЈИБ
ревидоване пројектне
65. 71320000-7
1-2-52-3-36/22 4402891600009 документације

11.04.2022.

Вриједност: 3.861,00 КМ са
ПДВ (3.400,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 04.04.2022.31.12.2022., рок извршења:
10 дана од дана достављања
налога , рок плаћања: 30 дана
од дана испостављања
фактуре

04.04.2022.

Израда
геодетских услуга
'ГЕОНОВА''
- Архитектонске,
д.о.о. Понирска
техничке и
бб, Бања Лука,
геодетске услуге - Конкурентски ЈИБ
66. 71250000-5
захтјев
4404549930008

Набавка
материјала за
санацију фасаде
на Друштвеном
дому у
Петошевцима Креч - 449212004 - Адитиви за
цемент, малтер
или бетон Директни
67. 24957200-9
споразум

Вриједност: 6.900,00 КМ са
ПДВ (5.897,43 КМ без ПДВ),
период трајања: 18.04.2022.31.05.2022. године, рок
Home decor
извршења: максимално 10
д.о.о. Браће
дана од дана обостраног
Чубриловића 13, потписивања уговора , рок
Градишка, ЈИБ плаћања: по испостављеној
4403688500003 фактури

27.04.2022.
18.04.2022. 6.899,99 КМ

Вриједност: 3.864,51 КМ са
ПДВ (3.303,00 КМ без ПДВ),
период трајања : 12.04.2022.31.12.2022., рок извршења:
Услуге штампања
дефинисан појединачним
материјала за
Графомарк д.о.о. уговором, рок плаћања: 30
потребе Стручне
Руђера
дана од дана пријема рачуна,
службе - Услуге
Бошковића 7,
а након извршеног пријема
штампања Конкурентски Лакташи, ЈИБ
услуга, на основу
68. 79810000-5
захтјев
44401167370003 појединачног уговора

19.05.2022.
12.04.2022. 3.864,51 KM

Набавка и
испорука
материјала за
јавну расвјету Свјетиљке и
прибор за
свјетиљке 31520000-7 Стубови за
уличну расвјету 34928510-6 Отворени
Нисконапонски поступак 112169. кабл - 31321210-7 1-1-38-5-83/22

Вриједност: 52.056,81 КМ са
ПДВ-ом (51.178,76 КМ без
ПДВ-а), период трајања:
13.04.2022.-31.12.2022., рок
извршења: дефинисан
појединачним уговорима, рок
плаћања: 30 дана од дана
'ЕЛИМ'' д.о.о.
пријема рачуна, а након
Велико Блашко, испоручене предметне робе,
Лакташи, ЈИБ - на основу појединачних
4401147180003 уговора

13.04.2022.

Заштита на раду
и заштита од
пожара - Услуге
инсталирања
опреме за
заштиту од
пожара 70. 51700000-9

Вриједност: 6.247,80 КМ са
ПДВ (5.340,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 28.04.2022.28.04.2023. године, рок
"ПРЕВЕНТИВА извршења: периодично у
" д.о.о.
склау са законском
Милована
регулативом, шестомјесечно
Глишића 7, Бања и годишње, рок плаћања: 7
Лука, ЈИБ
дана по извршеној услузи и
4402623260009 испостављеној фактури

28.04.2022.

Директни
споразум

Набавка и
постављање
надстерешница
на аутобуским
стајалиштима Аутобуске
надстрешнице 71. 44212321-5

Вриједност: 12.994,02 КМ са
ПДВ (11.106,00 КМ без ПДВ),
период трајања: по завршетку
гарантног рока, гарантни
Процесна
рок: годину дана, рок
опрема
извршења: 15 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
Конкурентски ЈИБ
стварно испорученим и
захтјев
4402376070005 монтираним количинама

Осигурање
моторних возилаУслуге осигурања
моторних возила 66514110-0,
Услуге
осигурања од
одговорности за
употребу
моторних возила Конкурентски
72. 66516100-1
захтјев

Вриједност: 4.807,66 КМ
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

26.04.2022.

26.04.2022.

Противерозивне
мјере на
пољопривредном
земљишту редовно и
интервентно
чишћење,
санација и
регулација
водотока - Радови
регулације ријеке
и радови за
заштиту од
Отворени
поплава поступак 112173. 45246000-3
1-3-74-5-93/22

Вриједност: 68.994,90 КМ са
ПДВ,(58.970,00 КМ без ПДВа) период трајања: по
завршетку радова, рок
КП
извршења: до 31.08.2022.
''КОМУНАЛАЦ'' године, рок плаћања: 60 дана
, Немањина 50, од дана испостављања
Лакташи, ЈИБ
ситуације (према извршеним
4401147930002 налозима)

10.05.2022.

Израда
регулационог
плана ''Друго
проширење
индустријске
зоне
Александровац'' Услуге
урбанистичког
Отворени
планирања поступак 112174. 71410000-5
1-2-57-5-94/22

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

Вриједност: 3.627,00 КМ са
ПДВ (3.100,00 КМ без ПДВ),
период трајања:по завршетку
ревидоване пројектне
документације, рок
извршења: Израда и предаја
овјереног преднацрта Плана
максимално 25 дана од дана
закључења уговора, израда и
предаја приједлога нацрта
Плана максимално 20 дана од
дана одржавања стручне
расправе, израда и предаја
Приједдлога Плана
максимално 10 дана од дана
одржавања стручне расправе,
израда и предаја елабората
Плана максимално 10 дана од
дана усвајања приједлога
Плана , рок плаћања: по
испоруци ревидоване
пројектне документације

03.05.2022.

Вриједност: 12.987,00 КМ са
ПДВ(11.100,00 КМ без ПДВ),
Медијско
период трајања : 07.03.2022.презентовање
Јавни позив у
31.12.2022., рок извршења: 3
путем телевизије - складу са
'Алтернативна
дана од добијеног налога, рок
Телевизијске
Анексом II
телевизија'' д.о.о. плаћања: 30 дана од дана
услуге- 92220000- дио Б - 1121-0- Бaња Лука ЈИБ: извршених услуга и
75. 9
2-4-7-57/22
4400946870008 испостављене фактуре

07.03.2022.

Израда идејног и
главног пројекта
за ''рекострукцију
и развој система
за прикупљање и
одвођење
отпадних и
атмосферских
вода са подручја
МЗ Трн Општина
Лакташи Архитектонске,
грађевинске,
техничке и
инспекцијске
услуге -710000008 Услуге
пројектовања
цјевовова 76. 71322200-3

Вриједност: 403.650, КМ са
ПДВ (345.000,00 КМ без
ПДВ), период трајања:по
завршетку ревидоване
пројектне документације, рок
извршења: Идејни пројекат
максимално 5 мјесеци од дана
обостраног потписивања
уговора, израда главног
пројекта канализационе мрезе
максимално 6 мјесеци,
Стручно мишљење и УТУ-а
максимално 5 мјесеци од дана
обостраног потписивања
уговора , рок плаћања: 90%
вриједности реализованог
уговора у току реализације, а
по испоруци појединачних
уговора, 10% преостале
HKP Consulting вриједности еализованог
d.o.o. (водећи
уговора у одређеном року
Отворени
партнер), Улица плаћања до 90 дана од дана
поступак ЛОТ Петра Кочића 5, сачињавања записника о
1 1121-1-2-80- Бања Лука, ЈИБ преузимању реводоване
5-64/22
4403673900005 техничке документације

29.03.2022.

Набавка стакла и
окова за прозоре
на Друштвеном
дому у
Шушњарима Стакло - 1480000- Директни
77. 5
споразум

Вриједност: 5.797,35 КМ са
ПДВ (4.955,00 КМ без ПДВ),
период трајања: мјесец дана
по истеку гарантног рока,
Alu-Max Божана гарантни рок: годину дана,
Кршић, с.п.
рок извршења: 10 дана од
Боже Татаревића дана обостраног потписивања
бб, Прњавор,
уговора, рок плаћања: према
ЈИБ
извршеној испоруци и
4509847880001 монтажи предметне робе

27.04.2022.
11.04.2022. 5.797,35 КМ

Набавка и
уградња стубова
носача камера Опрема за
радарски надзор - Директни
78. 38115100-5
споразум

Вриједност: 6.999,97 КМ са
ПДВ (5.982,88 КМ без ПДВ),
период трајања: 11.04.2022.31.05.2022. године, рок
Kaldera Compani извршења: 30 дана од дана
д.о.о. Кобатовци обостраног потписивања
бб, Лакташи,
уговора, рок плаћања: према
ЈИБ
испорученој роби и
4401185190004 испостављеној фактури

11.04.2022.

Израда остале
документације Главни пројекат
реконструкције
локалне
саобраћајнице, од
приступне
саобраћајнице уз
брзу цесту до
споменика НОР-а
(Улица Раде
Јањуша) у
Гламочанима Пратеће услуге у
друмском
саобраћају 79. Набавка
63712000-3
горива
за потребе
санације
макадамских
саобраћајница и
друге
инфраструктуре
на подручју
општине
80. Лакташи -

Директни
споразум

Вриједност: 6.903,00 КМ са
ПДВ (5.900,00 КМ без ПДВ),
Пројекат а.д.
период трајања: по испоруци
Веселина
документације, рок
Маслеше 1/4,
извршења: 30 дана од дана
Бања Лука, ЈИБ обостраног потписивања
56209900000134 уговора, рок плаћања: по
53
испостављеној фактури

Вриједност: 18.563,22 КМ са
ПДВ,( 15.866,00 КМ без ПДВа) период трајања: до краја
'Супер Петрол'' 2022. године, рок извршења:
Отворени
д.о.о. Крајишких сваки дан у периоду од 0-24
поступак бригада 183,
часа рок плаћања: 60
1121-1-1-82-3- Бања Лука, ЈИБ календарских дана од дана
58/21
4401153740002 испостављања фактуре

28.04.2022.

13.05.2022.

Вриједност: 10.413,00 КМ са
ПДВ,( 8.900,00 КМ без ПДВа) период трајања: мјесец
дана наког истека гарантног
рока, гарантни рок: двије
КП
године, рок извршења: 15
Набавка шахтова ''БУДУЋНОСТ'' календарских дана од
Бетон - 44114000- Отворени
а.д. Карађорђева обостраног потписивања
2 - Производи од поступак 1121- 63, Лакташи,
уговора, рок плаћања: 15 дана
бетона - 44114200-1-1-71-5ЈИБ
од дана испостављања
81. 4
102/22
4401147850009 фактуре
Асфалтирање
локалних и
некатегорисаних
путева и улица у
Нискоградња
насељеним
д.о.о. Улица
мјестима - Радови
Браће
на поплочавању и Отворени
Пиштељића 22,
асфалтирању поступак 1121- Бања Лука, ЈИБ
82. 45233222-1
1-3-86-3-88/22 4401179620005

Вриједност: 4.449.993,22 КМ
са ПДВ,(3.803.413,01 КМ без
ПДВ-а) период трајања:
мјесец дана након истека
гарантног рока, гарантни рок:
2 године, рок извршења: до
01.10.2022. године, рок
плаћања: аванс 10%, а
преостали дио по
испостављеним ситуацијама

23.5.2022

10.12.2021.

Вриједност: 36.105,03 КМ са
ПДВ,( 30.859,00 КМ без ПДВа) период трајања: 26.05.2022.31.01.2023. године, рок
извршења: свакодневно на
својим бензинским пумпама
Набавка горива 'Супер Петрол'' по налогу наручиоца, рок
Дизел гориво Отворени
д.о.о. Крајишких плаћања: по испостављеним и
09134200-9 поступак бригада 183,
овјереним фактурама, у року
Безоловни бензин 1121-1-1-115-5- Бања Лука, ЈИБ од 15 дана од испостављања
83. - 09132100-4
106/21
4401153740002 фактуре

26.05.2022.

Набавка
водоводног
материјала за
изградњу кракова
водоводне мреже
у урбаним и
руралним
дијеловима
општине
Лакташи - Цијеви Отворени
и арматура поступак 112184. 44163000-0
1-1-80-5-108

16.05.2022.

Вриједност: 70.391,29 КМ са
ПДВ,( 60.163,50 КМ без ПДВа) период трајања: мјесец
дана по истеку гарантног
Интерконт
рока, гарантни рок: двије
Комерц д.о.о.
године, рок извршења: 30
Паје Јовановића дана од дана обостраног
бб, Бања Лука, потписивања уговора, рок
ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
4401776630003 испостављања фактуре
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