ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ ЗА 2015. ГОДИНУ
1.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

7.

Остатак
вриједнос
ти уговора
након
Опис
учињене
измјене измјене/ос
основних татак
елеменат вриједнос
а уговора ти
и датум оквирног
измјене споразума

8.

9.

10.

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

1.

Извођење радова за
интервентне мјере
на пољопривредном
Комунално
земљишту у циљу
предузеће
спровођења
''Комуналац''
противерозивних
а.д. Лакташи,
мјера - Радови на
ЈИБ
заштити обале
Конкурент 440114793000
ријеке 45246200-5 ски захтјев 2

Вриједност: 29.802,24 КМ
са ПДВ (25.472,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
31.07.2015.-30.09.2015.
рок извршења: по
налозима надзорног
органа,
рок плаћања:
30 дана од дана
испостављања ситуације

17.12.2015.
29.802,24
31.07.2015. КМ

2.

Вриједност: 15.499,34 КМ
са ПДВ (13.243,30 КМ без
ПДВ), период трајања:
17.08.2015. -17.08.2016,
Одржавање
рок извршења: увид у
моторних возила
'Ц - ауто''
квар 24 h од момента
Општинске управе
д.о.о.
довожења возила у сервис
Општине Лакташи Бањалука,
а 3 дана за отклањање
Услуге поправака и
ЈИБ
квара,
рок плаћања:
одржавања
Конкурент 440272160000 30 дана од дана
50000000-5
ски захтјев 4
испостављања фактуре

17.11.2016.
14.749,25
17.08.2015. КМ

3.

Набавка
конференцијских
столица - Столице
39112000-0

Вриједност: 666,90 КМ са
ПДВ (570,00 КМ без ПДВ),
период трајања: по истеку
гарантног рока,
рок
извршења: 15 радних дана
'Кис продукт'' од дана потписивања
д.о.о. Трн,
уговора,
рок плаћања:
ЈИБ
30 дана од дана
Директни 440117784000 испостављања фактуре,
споразум 8
гарантни рок: 12 мјесеци

20.08.2015.
10.08.2015. 666,90 KM

4.

Вриједност: 6.000,00 КМ
без ПДВ, период трајања:
Израда елабората за
'Геосистем'' 16.07.2015.-31.12.2015.
регулацију одводног
с.п. Бањалука године,
рок
''Војног'' канала у
вл. Крмпот
извршења: 31.10.2015,
Јаблану и ријеке
Игор, ЈИБ
рок плаћања: 30 дана од
Буковице - Остале Директни 450930408000 дана испостављања
услуге 98390000-3 споразум 5
фактуре

04.09.2015.
16.07.2015. 6.000,00 КМ

5.

Вриједност: 9.746,10 КМ
Санација
са ПДВ (8.330,00 КМ без
деградираних
ПДВ), период трајања:
површина
Комунално
31.07.2015.-30.09.2015.
пољопривредног
предузеће
рок извршења: 31.07.2015.земљишта на
''Комуналац'' 30.09.2015. по налогу
подручју општине
а.д. Лакташи, надзорног органа,
Лакташи -Чишћење
ЈИБ
рок плаћања: по
и санација тла
Конкурент 440114793000 извршеним пословима и
90522400-6
ски захтјев 2
испостављеној фактури

29.09.2015.
31.07.2015. 9.746,10 KM

6.

Публиковање
материјала по
пројекту:
''Успостављање
институционалне
сарадње Општине
'Аватар'' с.п.
Лакташи са
Лакташи, вл.
дијаспором'' Бранислав
Услуге штампања и
Милчић, ЈИБ
испоруке 79823000- Директни 450755177000
9
споразум 3

Вриједност: 4.797,00 КМ
са ПДВ (4.100,00 КМ без
ПДВ), период трајања: по
извршењу услуге,
рок извршења: 15 дана од
дана добијеног налога од
стране Уговорног органа,
рок плаћања: 15 дана од
завршеног посла и
испостављања фактуре

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
31.07.2015. и развој''

7.

8.

Уградња залиха
материјала који се
налази код
КП''Будућност'' а.д.
Лакташи - Израда
крака секундарне
Комунално
мреже у Крнетама
предузеће
са водоводног
''Будућност''
система Маглајани а.д. Лакташи,
Водоводне
ЈИБ
инсталације
Директни 440114785000
39370000-6
споразум 9

Извођење радова на
санацији клизишта
'Грађење
у Шушњарима Ђурић'' д.о.о.
Машине за
Бањалука,
дубинско копање
ЈИБ
окомитих ровова
Директни 440167021000
43125000-5
споразум 5

Вриједност: 1.272,78 КМ
са ПДВ (1.087,85 КМ без
ПДВ), период трајања: по
завршетку посла,
рок извршења: 30 дана од
дана добијеног налога од
стране надзорног органа,
рок плаћања: 30 дана од
запримања ситуације за
изведене радове

13.11.2015.
13.07.2015. 1.272,78 КМ

Вриједност: 2.918,81 КМ
са ПДВ (2.493,00 КМ без
ПДВ), период трајања: по
завршетку посла,
рок извршења: 31.07.2015.31.08.2015,
рок
плаћања: 8 дана од
испостављања ситуације

Окончана
ситуација
бр. 266/15
од
08.08.2015.
године,
вриједност
2.916,81
КМ,
плаћено
15.09.2015.
31.07.2015. 2.916,81 KM

9.

Уградња залиха
материјала који се
налази код
КП''Будућност'' а.д.
Лакташи - Израда
крака секундарне
Комунално
мреже у Мрчевцима
предузеће
са водоводног
''Будућност''
система Маглајани а.д. Лакташи,
Водоводне
ЈИБ
инсталације
Директни 440114785000
39370000-6
споразум 9

Хигијеничарска
служба -Остале
10. услуге 98390000-3

Вриједност: 1.931,67 КМ
са ПДВ (1.651,00 КМ без
ПДВ), период трајања: по
завршетку посла,
рок извршења: 30 дана од
дана закључења уговора,
рок плаћања: 30 дана од
дана испостављања
ситуације

Вриједност: 4.914,00 КМ
са ПДВ (4.200,00 КМ без
'Вет центар'' ПДВ), период трајања:
Ветеринарска 13.07.2015.-31.12.2015.
амбуланта са рок извршења: 3 дана од
апотеком,
дана добијања налога од
Бањалука,
Уговорног огана,
ЈИБ
рок плаћања: 30 дана од
Директни 440327169000 дана запримања фактуре за
споразум 4
стварно извршене услуге

12.11.2015.
31.07.2015. 1.931,67 KM

29.12.2015.
13.07.2015. 4.914,00 КМ

Вриједност: 6.470,10 КМ
са ПДВ (5.530,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
30.07.2015.-30.07.2016.
'Alpha
рок извршења: 1 дан од
Набавка читача
security'' д.о.о. дана закључења уговора,
картица за контролу
Бањалука,
рок плаћања: 30 дана од
радног времена ЈИБ
дана запримања фактуре за
Електронске
Директни 440282351000 стварно испоручену робу,
11. картице 30237131-6 споразум 0
гарантни рок: 12 мјесеци

20.08.2015.
30.07.2015. 6.474,37 КМ

Извођење
интервентних
радова на
водотоцима на
подручју општине
Лакташи -Радови на
заштити обале
12. ријеке 45246200-5

22.01.2016.
15.283,64
15.06.2015. KM

'Грађење
Ђурић'' д.о.о.
Отворени Бањалука,
поступак, ЈИБ
1121-1-2- 440167021000
37-5-36/15 5

Вриједност: 29.940,30 КМ
са ПДВ (25.590,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
15.06.2015.-15.06.2016.
рок плаћања: 30 дана од
дана запримања фактуре за
стварно испоручену робу

Вриједност: 9.828,00 КМ
са ПДВ (8.400,00 КМ без
Кошење амброзије
ПДВ), период трајања:
на парцелама
Комунално
31.07.2015.-30.09.2015.
пољопривредног
предузеће
рок извршења: 31.07.2015.земљишта гдје нема
''Комуналац'' 30.09.2015. по налозима
власника и чији је
а.д. Лакташи, надзорног органа,
рок
власник Општина
ЈИБ
плаћања: по извршеним
Лакташи -Oстале
Конкурент 440114793000 пословима и
13. услуге 98390000-3 ски захтјев 2
испостављеној фактури

15.09.2015.
31.07.2015. 9.828,00 KM

Набавка нафте и
нафтиних деривата
за регулацију и
чишћење водотока,
канала и
пољопривредног
земљишта на
подручју општине
Лакташи -Дизел
14. гориво 09134200-9

14.07.2016.
27.279,97
31.07.2015. KM

Вриједност: 27.309,95 КМ
са ПДВ (24.314,41 КМ без
ПДВ), период трајања:
'Нешковић'' 31.07.2015.-31.07.2016.
д.о.о.
рок извршења: дефинисаће
Отворени Бијељина,
се у појединачним
поступак, ЈИБ
уговорима
рок
1121-1-1- 440042075000 плаћања: 30 дана од
64-5-55/15 8
испостављања фактуре

Набавка и
постављање ознака
за обиљежавање
имена насеља,
улица и тргова и
означавање зграде
бројевима Плочице с
натписом, 44423450- Конкурент
15. 0
ски захтјев

'Фирмописац
Атеље
Радуловић''
с.п. Лакташи,
ЈИБ
450309053000
0

Извођење радова на
санацији моста у
Доњим Кадињанима
- Грађевински
радови на мосту,
Директни
16. 45221110-6
споразум

'Кубик-транснискоградња''
д.о.о.
Лакташи, ЈИБ
440114904000
4

Вриједност: 9.989,00 КМ
са ПДВ (8.537,61 КМ без
ПДВ), период трајања:
01.07.2015.-01.07.2016.
рок извршења: дефинисаће
се у појединачним
уговорима
рок
плаћања: 30 дана од
испостављања ситуације
Вриједност: 6.999,78 КМ
са ПДВ (5.982,72 КМ без
ПДВ), период трајања:
завршетак посла рок
извршења: 30 дана од дана
закључења уговора, рок
плаћања: 30 дана од
испостављања ситуације

15.08.2016.
01.07.2015. 9.873,00 КМ

02.11.2015.
25.08.2015. 6.999,78 KM

Технички преглед
изведених радова на
пројектима
''Изградња
секундарне мреже
водоводног система
Маглајани'',
''Снабдјевање водом
насеља Шушњари
са водоводног
система Слатина'' и
''Реконструкција и
изградња новог
цјевовода од
резервоара Лакташа
до моста у
Клашницама,
секција Лакташи Институт за
Јакуповци'' грађевинарст
Архитектонске,
во ''ИГ'' д.о.о.
грађевинске,
Бањалука,
техничке и
ЈИБ
инспекцијске услуге Директни 440091831000
17 71000000-8
споразум 5

Вриједност: 5.733,00 КМ
са ПДВ (4.900,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
завршетак посла
рок
извршења: 15 дана од дана
закључења уговора, рок
плаћања: након предаје
извјештаја о извршеном
техничком прегледу и
испостављања фактуре

30.10.2015.
13.08.2015. 5.733,00 KM

Уређење
паркиралишта Комуналне услуге
18. 65000000-3

Вриједност: 1.630,00 КМ
са ПДВ (1.393,13 КМ без
'Фирмописац ПДВ), период трајања: по
Атеље
завршетку посла рок
Радуловић'' извршења: 10 дана од дана
с.п. Лакташи, закључења уговора, рок
ЈИБ
плаћања: по завршеним
Директни 450309053000 пословима и
споразум 0
испостављеној фактури

19.01.2016.
25.08.2015. 1.630,00 КМ

Набавка садног
материјала јагоде Саднице
19. 03451100-7

Вриједност: 15.000,00 КМ
са ПДВ (12.820,50 КМ без
'ВСТ
ПДВ), период трајања: са
транспорт''
испоруком робе рок
д.о.о.
извршења: 15 дана од дана
Бањалука,
потписивања уговора, рок
ЈИБ
плаћања: у законском
Конкурент 440324313000 року, након примитка
ски захтјев 1
фактуре

13.11.2015.
15.000,00
13.08.2015. KM

Вриједност: 6.949,80 КМ
са ПДВ (5.940,00 КМ без
Набавка рачунара ПДВ), период трајања: са
Персонални
испоруком робе рок
рачунари, 30213000'Lanaco'' д.о.о. извршења: 15 дана од дана
5, Рачунарска
Бањалука,
потписивања уговора, рок
опрема и
ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
потрепштине
Директни 440085319000 извршене испоруке и
20. 30200000-1
споразум 7
испостављене фактуре

15.04.2016.
27.08.2015. 6.949,80 KM

Набавка
грађевинског
материјала за
санацију два моста у
Ћетојевићима ЛОТ
1 - Грађевинске
конструкције и
материјали,
помоћни производи
у грађевинарству
(осим електричних
апарата) 440000000, Грађевински
материјали
Конкурент
21. 44110000-4
ски захтјев

Вриједност: 7.874,00 КМ
са ПДВ (6.729,92 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком робе рок
'Brdo comerc'' извршења: 3 дана од дана
д.о.о.
потписивања уговора, рок
Лакташи, ЈИБ плаћања: након извршене
440175431000 испоруке и испостављене
5
фактуре

09.10.2015.
21.08.2015. 7.874,00 KM

Набавка
грађевинског
материјала за
санацију моста у
Папажанима ЛОТ 2 Грађевинске
конструкције и
материјали,
помоћни производи
у грађевинарству
(осим електричних
апарата) 440000000, Грађевински
материјали
Конкурент
22. 44110000-4
ски захтјев
Медијско
презентовање путем
телевизије Пословне услуге:
право, маркетинг,
савјетовање,
запошљавање,
штампање и
безбједност
79000000-4, Услуге
маркетинга
Конкурент
23. 79342000-3
ски захтјев

Вриједност: 7.737,91 КМ
са ПДВ (6.613,60 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком робе рок
'Brdo comerc'' извршења: 3 дана од дана
д.о.о.
потписивања уговора, рок
Лакташи, ЈИБ плаћања: након извршене
440175431000 испоруке и испостављене
5
фактуре

17.09.2015.
21.08.2015. 7.737,92 KM

Вриједност: 12.963,60 КМ
са ПДВ (11.080,00 КМ без
'Алтернативн ПДВ), период трајања:
а телевизија'' 31.07.2015.-31.05.2016.
д.о.о.
рок извршења: дефинисаће
Бањалука,
се појединачним
ЈИБ
уговорима, рок плаћања:
440094687000 30 дана од дана
8
испостављања фактура

11.08.2016.
12.634,91
31.07.2015. КМ

Медијско
презентовање путем
штампаних медија објављивање
конкурса и огласа
ЛОТ 1 - Пословне
услуге: право,
маркетинг,
Н.И.Г.Д.
савјетовање,
''Дневне
запошљавање,
независне
штампање и
новине'' д.о.о.
безбједност
Бањалука,
79000000-4, Услуге
ЈИБ
оглашавања
Конкурент 440084886000
24. 79341000-6
ски захтјев 2

Вриједност: 6.086,34 КМ
са ПДВ (5.780,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
31.07.2015.-31.05.2016.
рок извршења: дефинисаће
се појединачним
уговорима, рок плаћања:
30 дана од дана
испостављања фактура

14.07.2016.
31.07.2015. 6.050,07 KM

Медијско
презентовање путем
штампаних медија
ЛОТ 2 - Пословне
услуге: право,
маркетинг,
савјетовање,
запошљавање,
штампање и
'Глас Српске''
безбједност
а.д. Бањалука,
79000000-4, Услуге
ЈИБ
оглашавања
Конкурент 440170235000
25. 79341000-6
ски захтјев 9

Вриједност: 6.074,64 КМ
са ПДВ (5.192,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
31.07.2015.-31.05.2016.
рок извршења: дефинисаће
се појединачним
уговорима, рок плаћања:
20 дана од дана
испостављања фактура

17.10.2016.
31.07.2015. 5.801,80 КМ

Вршење услуга
дезинсекције
инсеката на
подручју општине
Лакташи - Услуге
дезинфекције и
уништавања
штеточина у
градским и сеоским
срединама 90670000-Конкурент
26. 4
ски захтјев
Набавка средстава
за одржавање
хигијене у згради
Општинске управе
Општине Лакташи Тоалетни папир
33761000-2,
Тоалетни папир,
марамице, пешкири
и салвете 33760000- Конкурент
27. 5
ски захтјев

Вриједност: 28.665,00 КМ
са ПДВ (24.500,00 КМ без
ПДВ), период трајања: до
завршетка посла, рок
'Еко бел''
извршења: 3 дана од дана
д.о.о. Трн,
потписивања уговора, рок
ЈИБ
плаћања: по извршеним
440085548000 услугама и испостављеној
2
фактури

30.10.2015.
28.665,00
18.08.2015. KM

Вриједност: 11.457,94 КМ
са ПДВ (9.793,11 КМ без
ПДВ), период трајања:
18.08.2015.-18.08.2016,
'Еуро сан''
рок извршења: сукцесивно,
д.о.о.
према наруџби наручиоца,
Бањалука,
рок плаћања: по
ЈИБ
испорученој роби и
440163581000 испостављеној мјесечној
8
фактури

31.10.2016.
11.190,66
18.08.2015. КМ

Вриједност: 13.993,20 КМ
Набавка камена за
са ПДВ (11.960,00 КМ без
регулацију одводног
ПДВ), период трајања:
''Војног'' канала у
25.08.2015.-31.10.2015,
Јаблану и ријеке
рок извршења: по налогу
Буковице - Шљунак,
'Нискоградња' уговорног органа од
пијесак, дробљени
' д.о.о.
25.08.2015.-31.10.2015,
камен и агрегати
Лакташи, ЈИБ рок плаћања: 8 дана од
14210000-6, Камени Конкурент 440117962000 дана испостављања
28. одломци 14212430-3 ски захтјев 5
ситуације
Вриједност: 5.280,60 КМ
са ПДВ (4.512,30 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком робе, рок
Набавка поклон
'Lanax'' д.о.о. извршења: 1 дан од дана
пакета са малом
Бањалука,
потписивања уговора, рок
књигом за ђаке
ЈИБ
плаћања: 7 дана од дана
прваке 2, школске Директни 440082948000 извршене испоруке и
29. књиге - 22111000-1 споразум 2
испостављене фактуре

11.12.2015.
13.993,20
25.08.2015. КМ

15.09.2015.
31.08.2015. 5.279,39 KM

Вриједност: 3.561,81 КМ
са ПДВ (3.044,28 КМ без
ПДВ), период трајања:
19.09.2015.-19.01.2016,
'Нестро
рок извршења: 15 дана од
петрол'' а.д. дана добијеног налога од
Набавка горива за Отворени Бања Лука,
стране Наручиоца, рок
Мјесну заједницу
поступак, ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
Друговићи, дизел 1121-1-1- 440095926000 извршене испоруке и
30. гориво - 09134200-9 94-5-85/15 4
испостављене фактуре

Набавка
надстрешница за
аутобуска
стајалишта,
аутобуске
надстрешнице 31. 44212321-5

ЗУР ''Лимес''
с.п. Лакташи
вл. Драган
Стојнић, ЈИБ
Конкурент 450718514000
ски захтјев 0

Вриједност: 7.000,00 КМ
без ПДВ, период трајања:
са испоруком робе, рок
извршења: 45 дана од дана
давања налога од стране
Наручиоца, рок плаћања:
након извршене испоруке
робе и испостављене
фактуре

15.04.2016.
19.09.2015. 2.999,17 KM

15.08.2016.
25.09.2015. 7.000,00 КМ

Израда Плана
парцелације за
гробље у Јаблану,
архитектонске
услуге, техничке
услуге и услуге
планирања 32. 71240000-2

Вриједност: 936,00 КМ са
ПДВ (800,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
испоруком елабората, рок
извршења: преднацрт
Плана -50 радних дана од
дана издавања налога од
стране Носиоца припреме,
нацрт Плана - 15 радних
дана од дана разматрања
преднацрта на стручној
расправи, приједлог Плана
- 15 радних дана по
завршетку јавног увида,
доставе примједби у
писменој форми и обраде
истог од стране Носиоца
израде, елаборат Плана Институт за 10 радних дана од дана
грађевинарст усвајања Плана на
во ''ИГ'' д.о.о. сједници Скупштине
Бањалука,
општине Лакташи, рок
ЈИБ
плаћања: након предаје
Конкурент 440091831000 предметне документације
ски захтјев 5
и испостављања фактуре

16.05.2017.
01.10.2015. 936,00 KM

Вриједност: 1.819,58 КМ
са ПДВ (1.555,20 КМ без
ПДВ), период трајања: са
Набавка
инсталирањем
антивирусног
антивирусног програма,
програма за заштиту
рок извршења: 3 дана од
информационог
'Lanaco'' д.о.о. дана обостраног
система, услуге
Бањалука,
потписивања уговора, рок
поправака и
ЈИБ
плаћања: након извршене
одржавања Директни 440085319000 услуге и испостављене
33. 50000000-5
споразум 7
фактуре

25.12.2015.
01.10.2015. 1.819,58 KM

Вриједност: 4.551,45 КМ
без ПДВ, период трајања:
07.10.2015.-07.10.2016,
Осигурање
рок извршења: 15 дана од
моторних возила
'Осигурање дана предаје комплетиране
Општинске управе
Аура'' а.д.
документације, рок
Општине Лакташи,
Бања Лука,
плаћања: 30 дана од дана
финансијске услуге
ЈИБ
запримања мјесечне
и услуге осигурања - Конкурент 440274162000 фактуре за стварно
34. 66000000-0
ски захтјев 1
извршене услуге

17.11.2016.
07.10.2015. 4.863,24 КМ

Вриједност: 5.178,65 КМ
без ПДВ, период трајања:
'Дрина
07.10.2015.-07.10.2016,
Осигурање имовине
осигурање''
рок извршења: 15 дана од
и лица Општинске
а.д. Милићи, дана предаје комплетиране
управе Општине
Филијала
документације, рок
Лакташи,
Бања Лука,
плаћања: у 12 мјесечних
финансијске услуге
ЈИБ
рата на основу
и услуге осигурања - Конкурент 440025847011 испостављене мјесечне
35. 66000000-0
ски захтјев 0
фактуре

31.10.2016.
07.10.2015. 5.178,65 КМ

Израда
ЈУ Институт
урбанистичко за урбанизам,
техничких услова за
грађевинарст
изграду моста на
во и
Ступчевици у Трну
екологију
(код Основне
Републике
школе), услуге
Српске Бања
техничког
Лука, ЈИБ
пројектовања Конкурент 440087915000
36. 71320000-7
ски захтјев 3

није
16.10.2015. реализовано

Вриједност: 680,00 КМ са
ПДВ (581,20 КМ без ПДВ),
период трајања: са
испоруком елабората, рок
извршења:15 радних дана
од дана потписивања
уговора, рок плаћања:
након предаје предметне
документације и
испостављања фактуре

Вриједност: 1.053,00 КМ
са ПДВ (900,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком елабората, рок
извршења: преднацрт
Плана -65 радних дана од
дана потписивања уговора,
нацрт Плана - 25 радних
дана од дана разматрања
преднацрта на стручној
расправи, приједлог Плана
- 20 радних дана по
Израда Плана
завршетку јавног увида,
парцелације за
доставе примједби у
изградњу
писменој форми и обраде
здравствене
истог од стране Носиоца
амбуланте ЈЗУ ''Др
израде, елаборат Плана Младен Стојановић''
Институт за 10 радних дана од дана
у МЗ Кришковци,
грађевинарст усвајања Плана на
архитектонске
во ''ИГ'' д.о.о. сједници Скупштине
услуге, техничке
Бањалука,
општине Лакташи, рок
услуге и услуге
ЈИБ
плаћања: након предаје
планирања Конкурент 440091831000 предметне документације
37. 71240000-2
ски захтјев 5
и испостављања фактуре

17.11.2016.
19.10.2015. 1.053,00 КМ

Израда Плана
парцелације за
гробље у Трну,
архитектонске
услуге, техничке
услуге и услуге
планирања 38. 71240000-2

Вриједност: 760,50 КМ са
ПДВ (650,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
испоруком елабората, рок
извршења: преднацрт
Плана -50 радних дана од
дана издавања налога од
стране Носиоца припреме,
нацрт Плана - 15 радних
дана од дана разматрања
преднацрта на стручној
расправи, приједлог Плана
- 15 радних дана по
завршетку јавног увида,
доставе примједби у
писменој форми и обраде
истог од стране Носиоца
израде, елаборат Плана Институт за 10 радних дана од дана
грађевинарст усвајања Плана на
во ''ИГ'' д.о.о. сједници Скупштине
Бањалука,
општине Лакташи, рок
ЈИБ
плаћања: након предаје
Конкурент 440091831000 предметне документације
ски захтјев 5
и испостављања фактуре

16.05.2017.
22.09.2015. 760,50 KM

Вриједност: 819,00 КМ са
ПДВ (700,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
испоруком елабората, рок
извршења: преднацрт
Плана -50 радних дана од
дана издавања налога од
стране Носиоца припреме,
нацрт Плана - 15 радних
дана од дана разматрања
преднацрта на стручној
расправи, приједлог Плана
- 15 радних дана по
завршетку јавног увида,
доставе примједби у
писменој форми и обраде
Израда Плана
истог од стране Носиоца
парцелације за
израде, елаборат Плана централне садржаје
Институт за 10 радних дана од дана
у Кришковцима,
грађевинарст усвајања Плана на
архитектонске
во ''ИГ'' д.о.о. сједници Скупштине
услуге, техничке
Бањалука,
општине Лакташи, рок
услуге и услуге
ЈИБ
плаћања: након предаје
планирања Конкурент 440091831000 предметне документације
39. 71240000-2
ски захтјев 5
и испостављања фактуре

29.09.2015.

Вриједност: 3.300,00 КМ
са ПДВ (2.820,51 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком елабората, рок
извршења: преднацрт
Плана -65 радних дана од
дана потписивања уговора,
нацрт Плана - 25 радних
дана од дана разматрања
Израда измјене
преднацрта на стручној
дијела
расправи, приједлог Плана
Регулационог плана
- 20 радних дана по
дијела подручја
завршетку јавног увида,
насеља Трн у
доставе примједби у
општини Лакташи писменој форми и обраде
секција Б
истог од стране Носиоца
(Ватрогасни дом и
израде, елаборат Плана полицијска
Институт за 10 радних дана од дана
станица),
грађевинарст усвајања Плана на
архитектонске
во ''ИГ'' д.о.о. сједници Скупштине
услуге, техничке
Бањалука,
општине Лакташи, рок
услуге и услуге
ЈИБ
плаћања: након предаје
планирања Конкурент 440091831000 предметне документације
40. 71240000-2
ски захтјев 5
и испостављања фактуре

05.04.2017.
02.10.2015. 3.300,00 KM

Набавка потрошног
материјала за текуће
одржавање,
бежични
телефонски апарати
- 32552110-1,
волфрам-халогене
сијалице с влакнима Директни
41. - 31512000-8
споразум

Вриједност: 1.200,34 КМ
са ПДВ (1.025,93 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком робе, рок
'Centrum
извршења: 5 дана од дана
trade'' д.о.о.
давања налога од стране
Бања Лука,
Наручиоца, рок плаћања:
ЈИБ
након испоруке робе и
440115064007 испостављене фактуре

Извођење радова на
санацији
предулазног дијела
ПГР ''Китић у згради Општинске
инвест'' с.п.
управе Општине
Лакташи, вл.
Лакташи,
Зоран Китић,
постављање
ЈИБ
гипсаних плоча Директни 450836061000
42. 45324000-4
споразум 2

Вриједност: 2.234,70 КМ
са ПДВ (1.910,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
завршетком радова, рок
извршења: 3 дана од дана
потписивања уговора, рок
плаћања: 8 дана од дана
испостављања ситуације

23.09.2016.
29.09.2015. 1.153,33 KM

26.11.2015.
28.09.2015. 2.234,70 KM

Ревизија техничке
документације по
пројекту: ''Изградња
експлоатационог
бунара БМ-3,
истражно
експлоатационог
бунара БМ-4,
хидромашинске и
електро опреме на
бунаревима БМ-2,
БМ-3 и БМ-4,
спајање са
потисним
цјевоводом
бунарева БМ-2, БМ3 и БМ-4, као и
аутоматизација
цијелог изворишта
и умрежавање,
повезивањем свих
бунара у центар за
даљинско
управљање на
изворишту
Маглајани'',
43. архитектонске,

Вриједност: 456,30 КМ са
ПДВ (390,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
Институт за испоруком ревидоване
грађевинарст документације рок
во ''ИГ'' д.о.о. извршења: 30 дана од дана
Отворени Бањалука,
потписивања уговора, рок
поступак, ЈИБ
плаћања: након предаје
1121-1-2- 440091831000 ревидоване документције
28-5-97/15 5
и испостављања фактуре

26.02.2016.
390,00 KM
Плаћено из
кредитних
средстава
путем
Европске
инвестицио
31.07.2015. не банке

Ревизија техничке
документације по
пројекту: ''Водовод
Гламочани - II
висинска зона (тзв.
Водовод Црнића
Главица
Гламочани)'',
архитектонске,
грађевне, техничке
и инспекцијске
услуге - 71000000-8,
разне услуге
инжињеринга 44. 71330000-0
Ревизија техничке
документације по
пројекту: ''Водовод
Јакуповци (Берића
Брдо - Лакташи)'',
архитектонске,
грађевне, техничке
и инспекцијске
услуге - 71000000-8,
разне услуге
инжињеринга 45. 71330000-0

Вриједност: 2.340,00 КМ
са ПДВ (2.000,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком ревидоване
документације рок
'Урбис
извршења: 30 дана од дана
Отворени центар'' д.о.о. потписивања уговора, рок
поступак, Бања Лука,
плаћања: након предаје
1121-1-2- ЈИБ
ревидоване документције
28-5-97/15 403168840006 и испостављања фактуре

15.02.2016.
2.000,00 КМ
Плаћено из
кредитних
средстава
путем
Европске
инвестицио
22.10.2015. не банке

Вриједност: 1.785,78 КМ
са ПДВ (1.526,31 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком ревидоване
документације рок
'Урбис
извршења: 30 дана од дана
Отворени центар'' д.о.о. потписивања уговора, рок
поступак, Бања Лука,
плаћања: након предаје
1121-1-2- ЈИБ
ревидоване документције
28-5-97/15 403168840006 и испостављања фактуре

15.02.2016.
1.526,31 КМ
Плаћено из
кредитних
средстава
путем
Европске
инвестицио
22.10.2015. не банке

Ревизија техничке
документације по
пројекту: ''Водовод
Јакуповци - II
висинска зона'',
архитектонске,
грађевне, техничке
и инспекцијске
услуге - 71000000-8,
разне услуге
инжињеринга 46. 71330000-0

Вриједност: 1.753,83 КМ
са ПДВ (1.499,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком ревидоване
документације рок
'Урбис
извршења: 30 дана од дана
Отворени центар'' д.о.о. потписивања уговора, рок
поступак, Бања Лука,
плаћања: након предаје
1121-1-2- ЈИБ
ревидоване документције
28-5-97/15 403168840006 и испостављања фактуре

15.02.2016.
1.499,00 КМ
Плаћено из
кредитних
средстава
путем
Европске
инвестицио
22.10.2015. не банке

Ревизија техничке
документације по
пројекту:
''Секундарна мрежа
водоводних система
Кришковци кракови
према насељу
Друговићи''',
архитектонске,
грађевне, техничке
и инспекцијске
услуге - 71000000-8,
разне услуге
инжињеринга 47. 71330000-0

Вриједност: 1.785,78 КМ
са ПДВ (1.526,31 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком ревидоване
документације рок
'Урбис
извршења: 30 дана од дана
Отворени центар'' д.о.о. потписивања уговора, рок
поступак, Бања Лука,
плаћања: након предаје
1121-1-2- ЈИБ
ревидоване документције
28-5-97/15 403168840006 и испостављања фактуре

15.02.2016.
1.526,31 КМ
Плаћено из
кредитних
средстава
путем
Европске
инвестицио
22.10.2015. не банке

Вриједност: 3.510,00 КМ
са ПДВ (3.000,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
извршеном услугом рок
Набавка штандова,
'Силк'' с.п.
извршења: 5 дана од дана
услуге
Бања Лука,
потписивања уговора, рок
организовања
ЈИБ
плаћања: након извршене
изложби и сајмова - Директни 450820025000 услуге и испостављене
48. 79956000-0
споразум 0
фактуре

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
14.10.2015. и развој''

Вриједност: 5.848,95 КМ
са ПДВ (4.999,11 КМ без
ПДВ), период трајања: са
извршеном услугом рок
ЈУ ''Спортска извршења: 1 дан (дан
Закуп хале за сајам,
дворана''
одржавања сајма), рок
услуге давања у
Лакташи, ЈИБ плаћања: након извршене
најам или продаје Директни 440320920000 услуге и испостављене
49. зграде - 70310000-7 споразум 9
фактуре

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
14.10.2015. и развој''

Набавка
канцеларијског
материјала, папирни
или картонски
регистратори,
књиговодствене
књиге, фасцикле,
обрасци и други
штампани
канцеларијски
материјал 50. 22800000-8
Ревизија техничке
документације по
пројекту: ''Водовод
Брдо Лакташи (тзв.
Тришића Брдо
Лакташи),
архитектонске,
грађевне, техничке
и инспекцијске
услуге - 71000000-8,
разне услуге
инжињеринга 51. 71330000-0

Вриједност: 40.268,768 КМ
са ПДВ (34.417,75 КМ без
ПДВ), период трајања:
14.10.2015.-14.10.2016.
рок извршења: 1 дан од
дана добијеног захтјева
'Compex''
Наручиоца, рок плаћања:
д.о.о. Бања по стварно испорученим
Лука, ЈИБ
количинама и
Конкурент 440078666500 испостављеној мјесечној
ски захтјев 0
фактури

25.10.2016.
40.262,60
14.10.2015. KM

ЈУ Институт
за урбанизам,
грађевинарст
во и
екологију
Републике
Отворени Српске Бања
поступак, Лука, ЈИБ
1121-1-2- 440087915000
28-5-97/15 3

26.02.2016.
1.798,80 КМ
Плаћено из
кредитних
средстава
путем
Европске
инвестицио
22.10.2015. не банке

Вриједност: 2.104,60 КМ
са ПДВ (1.798,80 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком ревидоване
документације рок
извршења: 30 дана од дана
потписивања уговора, рок
плаћања: након предаје
ревидоване документције
и испостављања фактуре

Набавка коже репродукционог
материјала, кожа 52. 19100000-7

Вриједност: 3.796,65 КМ
са ПДВ (3.245,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком робе рок
'Italy leather'' извршења: одмах након
д.о.о. Трн потписивања уговора, рок
Лакташи, ЈИБ плаћања: након испоруке
Директни 440325077000 робе и испостављене
споразум 8
фактуре

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
16.10.2015. и развој''

Вриједност: 1.481,00 КМ
са ПДВ (1.265,81 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком робе рок
Набавка осталог
'Нит промет'' извршења: 10 дана од дана
репродукционог
д.о.о. Бања
обостраног потписивања
материјала и ситног
Лука, ЈИБ
уговора, рок плаћања:
инвентара/алата,
Директни 440079351000 након испоруке робе и
53. Алат - 44510000-8 споразум 7
испостављене фактуре

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
26.10.2015. и развој''

ЈУ Институт
Израда техничке
за урбанизам,
документације
грађевинарст
главног пројекта
во и
изградње водоводне
екологију
мреже у дијелу
Републике
насеља Милошевци,
Српске Бања
Услуге техничког
Лука, ЈИБ
пројектовања Конкурент 440087915000
54. 71320000-7
ски захтјев 3

18.05.2016.
28.10.2015. 1.350,00 KM

Вриједност: 1.350,00 КМ
са ПДВ (1.153,85 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком техничке
документације рок
извршења: 30 дана од дана
потписивања уговора, рок
плаћања: након предаје
техничке документције и
испостављања фактуре

Вриједност: 468,00 КМ са
ПДВ (400,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
извршеном услугом рок
Изнајмљивање
'Elda lux''
извршења: 1 дан (дан
техничке опреме,
д.о.о.
одржавања сајма), рок
услуге техничке
Лакташи, ЈИБ плаћања: након пружене
подршке - 71356300- Директни 440281061000 услуге и испостављене
55. 1
споразум 5
фактуре

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
16.10.2015. и развој''

Израда
промотивног
материјала по
пројекту:
''Унапређење и
развој пословне и
културне сарадње
Општине Лакташи
са дијаспором'',
услуге штампања 56. 79810000-5

Вриједност: 2.349,36 КМ
са ПДВ (2.008,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
'Аватар'' с.п. извршеном услугом рок
Лакташи,
извршења: 5 дана од
вл.Бранислав давања налога Наручиоца,
Милчић, ЈИБ рок плаћања: након
Директни 450755177000 извршене услуге и
споразум 3
испостављене фактуре

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
14.10.2015. и развој''

Ревизија техничке
документације по
пројекту:
''Реконструкција и
изградња новог
цјевовода од
резервоара Лакташи
до моста у
Клашницама секција Лакташи,
архитектонске,
грађевне, техничке
и инспекцијске
услуге - 71000000-8,
разне услуге
инжињеринга 57. 71330000-0

Вриједност: 406,38 КМ са
ПДВ (347,33 КМ без ПДВ),
период трајања: са
испоруком ревидоване
документације рок
'Урбис
извршења: 30 дана од дана
Отворени центар'' д.о.о. потписивања уговора, рок
поступак, Бања Лука,
плаћања: након предаје
1121-1-2- ЈИБ
ревидоване документције
28-5-97/15 403168840006 и испостављања фактуре

15.02.2016.
347,33 КМ
Плаћено из
кредитних
средстава
путем
Европске
инвестицио
31.07.2015. не банке

Одржавање
проходности улица,
тротоара, паркинга
и тргова у зимским
условима на
подручју општине
Лакташи за зимску
сезону 2015/16,
Услуге чишћења
58. снијега -90620000-9

Вриједност: 60.091,20 КМ
са ПДВ (51.360,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
КП
15.11.2015. - 31.03.2016.
Отворени ''Комуналац'' рок извршења: дефинисаће
поступак, а.д. Лакташи, се појединачним
1121-1-2- ЈИБ
уговорима, рок плаћања:
116-5440114793000 30 дана од дана
93/15
2
испостављања ситуације

20.04.2016.
51.433,20
29.10.2015. КМ

Вриједност: 5.850,00 КМ
са ПДВ (5.000,00 КМ без
ПДВ), период трајања: oд
Вршење услуге
дана потписивања уговора
смјештаја и хране за
до завршетка цјелокупног
потребе Општине
уговореног посла, рок
Лакташи (за
'Бања
извршења: у термину који
представнике
Лакташи''
му достави уговорни
дијаспоре), Услуге Јавни
д.о.о.
орган, рок плаћања: 30
ресторана и услуге позив Лакташи, ЈИБ дана од дана
послуживања
1121-0-2-1- 440113959000 испостављања фактуре за
59 храном - 55300000-3 7-9/16
6
извршене услуге

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
15.10.2015. и развој''

Вриједност: 1.170,00 КМ
са ПДВ (1.000,00 КМ без
ПДВ), период трајања: oд
дана потписивања уговора
Вршење услуге
до завршетка цјелокупног
''Cateringa'' за
уговореног посла, рок
потребе Општине
извршења: у термину који
Лакташи, Услуге
'БиП услуге'' му достави уговорни
достављања
Јавни
д.о.о.
орган, рок плаћања: 15
припремљене хране позив Лакташи, ЈИБ дана од дана
(кетеринг) 1121-0-2-2- 440373080000 испостављања фактуре за
60. 55520000-1
7-10/16
4
извршене услуге

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
15.10.2015. и развој''

ЛОТ 2 - Набавка
горива за рад
машина у сврху
активности по
мјесним
заједницама:
Лакташи,
Александровац,
Маглајани, Трн и
Клашнице
ЛОТ
3 - Набавка горива
за рад машина у
сврху активности по
мјесним
заједницама:
Кришковци,
Слатина, Алексићи,
Чардачани,
Јаружани и
Друговићи, Нафтни Отворени
деривати, гориво,
поступак,
електрична енергија ЛОТ 2 и остали извори
1121-1-1енергије - 09000000 - 43-5-53/15
3, Нафта и
ЛОТ 3 дестилати 1121-1-161. 09130000-9
43-5-52/15

Вриједност: 27.778,61 КМ
са ПДВ (23.742,40 КМ без
ПДВ), период трајања:
06.07.2015.-31.12.2015,
'Брчко гас''
рок извршења: дефинисаће
д.о.о. Брчко се појединачним уговориа,
ЈИБ
рок плаћања: 30 дана од
460004765000 дана испостављања
5
фактуре

18.07.2016.
27.043,31
06.07.2015. KM

Израда техничке
документације
главног пројекта
повезивање
Институт за
водоводних система
грађевинарст
Маглајани и
во ''ИГ'' д.о.о.
Кришковци, Услуге
Бањалука,
техничког
ЈИБ
пројектовања Конкурент 440091831000
62. 71320000-7
ски захтјев 5

Вриједност: 3.276,00 КМ
са ПДВ (2.800,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком техничке
документације, рок
извршења: 45 дана од дана
потписивања уговора, рок
плаћања: након предаје
техничке документције и
испостављања фактуре

18.05.2016.
09.11.2015. 3.276,00 KM

Вриједност: 3.978,00 КМ
Израда техничке
са ПДВ (3.400,00 КМ без
документације
ПДВ), период трајања: са
главног пројекта
Институт за испоруком техничке
наставак секундарне
грађевинарст документације, рок
мреже водоводног
во ''ИГ'' д.о.о. извршења: 45 дана од дана
система Маглајани,
Бањалука,
потписивања уговора, рок
Услуге техничког
ЈИБ
плаћања: након предаје
пројектовања Конкурент 440091831000 техничке документције и
63. 71320000-7
ски захтјев 5
испостављања фактуре

18.05.2016.
09.11.2015. 3.978,00 KM

Израда техничке
документације
главног пројекта
новог моста
Институт за
(пропуста) на
грађевинарст
ријеци Ступчевици
во ''ИГ'' д.о.о.
у Трну, Услуге
Бањалука,
техничког
ЈИБ
пројектовања Конкурент 440091831000
64. 71320000-7
ски захтјев 5

Вриједност: 3.159,00 КМ
са ПДВ (2.700,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком техничке
документације, рок
извршења: 30 дана од дана
потписивања уговора, рок
плаћања: након предаје
техничке документције и
испостављања фактуре

18.05.2016.
09.11.2015. 3.159,00 KM

Израда техничке
документације
главног пројекта
снабдијевање водом
насеља Бошковићи
''Повезивање јавног
Институт за
водовода и
грађевинарст
локалног водовода
во ''ИГ'' д.о.о.
Студенац'', Услуге
Бањалука,
техничког
ЈИБ
пројектовања Конкурент 440091831000
65. 71320000-7
ски захтјев 5

Вриједност: 3.276,00 КМ
са ПДВ (2.800,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком техничке
документације, рок
извршења: 45 дана од дана
потписивања уговора, рок
плаћања: након предаје
техничке документције и
испостављања фактуре

18.05.2016.
05.11.2015. 3.276,00 KM

Израда техничке
документације
главног пројекта
пјешачке стазе
(тротоара) уз
магистрални пут М
16.1 (Клашнице ЈУ Институт
Дервента) од моста
за урбанизам,
у Клашницама до
грађевинарст
угоститељског
во и
објекта ''Кнез'' у
екологију
Довићима, дужине
Републике
Српске Бања
L= 2.550 m, Услуге
техничког
Лука, ЈИБ
пројектовања Конкурент 440087915000
66. 71320000-7
ски захтјев 3

Вриједност: 1.850,00 КМ
са ПДВ (1.581,20 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком техничке
документације, рок
извршења: 25 дана од дана
потписивања уговора, рок
плаћања: након предаје
техничке документције и
испостављања фактуре

22.11.2016.
11.11.2015. 1.850,00 КМ

Израда техничке
документације
главног пројекта
пјешачке стазе
(тротоара) на
путном правцу
ЈУ Институт
Лакташи - Србац од
за урбанизам,
ФСУ ''Чајавец'' до
грађевинарст
скретања за
во и
''Нискоградњу'' у
екологију
Лакташима, дужине
Републике
L= 1.850 m, Услуге
Српске Бања
техничког
Лука, ЈИБ
пројектовања Конкурент 440087915000
67. 71320000-7
ски захтјев 3

Вриједност: 2.000,00 КМ
са ПДВ (1.709,40 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком техничке
документације, рок
извршења: 25 дана од дана
потписивања уговора, рок
плаћања: након предаје
техничке документције и
испостављања фактуре

22.11.2016.
11.11.2015. 2.000,00 КМ

Израда техничке
документације
главног пројекта
снабдијевање водом
насеља Алексићи,
односно повезивање
јавног водовода и
'Пројект
локалног водовода
инжењеринг''
''Мала Цетина'',
д.о.о.
Услуге техничког
Лакташи, ЈИБ
пројектовања Конкурент 440118802000
68. 71320000-7
ски захтјев 2

Вриједност: 1.755,00 КМ
са ПДВ (1.500,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком техничке
документације, рок
извршења: 40 дана од дана
потписивања уговора, рок
плаћања: након предаје
техничке документције и
испостављања фактуре
Вриједност: 1.308,06 КМ
са ПДВ (1.118,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
Набавка и испорука
испоруком робе, рок
зимске униформе за
'Style plus''
извршења: одмах по
комуналне
д.о.о. Бања
потписивању уговора, рок
полицајце,
Лука, ЈИБ
плаћања: након испоруке
Панталоне Директни 440381309000 робе и испостављања
69. 18234000-8
споразум 9
фактуре

04.07.2016.
02.11.2015. 1.755,00 КМ

26.11.2015.
1.308,06 KM
10.11.2015. sa PDV

Вриједност: 19.576,44 КМ
са ПДВ (16.732,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком опреме, рок
извршења: 60
календарских дана од дана
Набавка ронилачке
достављене наруџбенице
опреме за потребе
од стране Наручиоца, рок
цивилне заштите
'Inter - com'' плаћања: 8 календарских
општине Лакташи,
д.о.о. Зеница, дана од дана испоруке
Ронилачка опрема и
ЈИБ
предметне опреме, те
опрема за роњење Конкурент 421808776000 обострано потписаног
70. на дах - 37412200-1 ски захтјев 6
записникс о пријему робе

11.08.2016.
19.576,44
26.10.2015. КМ

Ревизија техничке
документације по
пројекту:
''Реконструкција и
изградња новог
цјевовода од
резервоара Лакташи
до моста у
Клашницама секција Јакуповци,
архитектонске,
грађевне, техничке
и инспекцијске
услуге - 71000000-8,
разне услуге
инжињеринга 71. 713300

Вриједност: 572,97 КМ са
ПДВ (489,72 КМ без ПДВ),
период трајања: са
испоруком ревидоване
'Урбис
документације рок
центар'' д.о.о. извршења: 30 дана од дана
Отворени Бања Лука,
потписивања уговора, рок
поступак, ЈИБ
плаћања: након предаје
1121-1-2- 440316884000 ревидоване документције
28-5-97/15 6
и испостављања фактуре

15.02.2016.
489,72 КМ
Плаћено из
кредитних
средстава
путем
Европске
инвестицио
31.07.2015. не банке

Одржавање
проходности
локалних и
некатегорисаних
путева у зимским
условима на
подручју општине
Лакташи за зимску
сезону 2015/16,
Услуге чишћења
72. снијега -90620000-9

Вриједност: 128.186,37 КМ
са ПДВ (109.561,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
15.11.2015. - 31.03.2016.
Отворени 'Нискоградња' рок извршења: дефинисаће
поступак, ' д.о.о.
се појединачним
1121-1-2- Лакташи, ЈИБ уговорима, рок плаћања:
115-5440117962000 30 дана од дана
92/15
5
испостављања ситуације

10.06.2016.
34.788,71
02.11.2015. КМ

Вриједност: 7.552,35 КМ
са ПДВ (6.455,00 КМ без
ПД
ПДВ), период трајања:
''Центрокоп 25.11.2015. - 25.11.2016.
Чишћење одводног
транс'' с.п.
рок извршења: дефинисаће
канала у
Отворени Лакташи,
се појединачним
Шушњарима,
поступак, Јакуповци,
уговорима, рок плаћања:
Радови на заштити 1121-1-2- ЈИБ
у законском року након
обале ријеке 117-5450311503000 извршене реализације и
73. 45246200-5
98/15
7
испостављене ситуације

Регулација
Слатинске ријеке,
Радови на заштити
обале ријеке 74. 45246200-5

Вриједност: 15.028,65 КМ
са ПДВ (12.845,00 КМ без
ПД
ПДВ), период трајања:
''Центрокоп 25.11.2015. - 25.11.2016.
транс'' с.п.
рок извршења: дефинисаће
Отворени Лакташи,
се појединачним
поступак, Јакуповци,
уговорима, рок плаћања:
1121-1-2- ЈИБ
у законском року након
118-5450311503000 извршене реализације и
99/15
7
испостављене ситуације

15.01.2016.
25.11.2015. 7.552,35 КМ

24.12.2015.
15.028,65
25.11.2015. КМ

Вриједност: 1.295,72 КМ
са ПДВ (1.107,46 КМ без
Поправка двије
ПДВ), период трајања: по
пумпе које се налазе
истеку гарантног рока рок
у потходнику у
'Конел'' д.о.о. извршења: 2 радна дана,
Трну, Услуге
Лакташи гарантни рок: 6 мјесеци,
поправака и
Трн, ЈИБ
рок плаћања: по
одржавања Директни 440082441000 извршењу услуге и
75. 50000000-5
споразум 6
испостављању фактуре

21.12.2015.
20.11.2015. 1.295,72 КМ

Набавка
репродукционог
материјала по
Пројекту
привредног друштва
''Браварија пиле''
д.о.о. Лакташи,
Производи од
ливеног гвожђа Директни
76. 44470000-5
споразум

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
19.11.2015. и развој''

Вриједност: 3.744,07 КМ
са ПДВ (3.200,06 КМ без
ПДВ), период трајања: по
испоруци робе рок
извршења: одмах по
'Milco'' д.о.о. извршеној уплати од
Лакташи, ЈИБ стране УНДП рок
440116770000 плаћања: 30 дана од дана
3
испостављања фактуре

Набавка опреме по
Пројекту
привредног друштва
''ТРЕ'' д.о.о.
Лакташи,
Производи од
ливеног гвожђа Директни
77. 44470000-5
споразум

'Метал центар'' д.о.о.
Сарајево,
Подружница
Бањалука,
ЈИБ
420002026002
9

Вриједност: 6.318,00 КМ
са ПДВ (5.400,00 КМ без
ПДВ), период трајања: по
испоруци робе рок
извршења: одмах по
извршеној уплати од
стране УНДП рок
плаћања: 30 дана од дана
испостављања фактуре

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
19.11.2015. и развој''

Вриједност: 4.797,00 КМ
са ПДВ (4.100,00 КМ без
Набавка опреме по
ПДВ), период трајања: по
Пројекту
'Професионал испоруци робе рок
привредног друштва
'' д.о.о.
извршења: 3-5 дана од
''Хефест'' д.о.о.
Бијељина,
дана уплате од стране
Лакташи, Алатне
ЈИБ
УНДП рок плаћања: 30
машине за обраду Директни 440367101000 дана од дана
78. метала - 42630000-1 споразум 2
испостављања фактуре

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
19.11.2015. и развој''

Набавка опреме по
Пројекту
привредног друштва
''Техносервис'' д.о.о.
Лакташи,
Производи од
ливеног гвожђа Директни
79. 44470000-5
споразум

Вриједност: 3.735,69 КМ
са ПДВ (3.192,90 КМ без
'Bogner
ПДВ), период трајања: по
edelstahl''
испоруци робе рок
д.о.о. Витез, извршења: до 25.11.2015.
ЈИВ
године рок плаћања: 30
423610540000 дана од дана
2
испостављања фактуре

Вриједност: 8.002,80 КМ
са ПДВ (6.840,00 КМ без
ПД
ПДВ), период трајања:
''Центрокоп 30.11.2015. - 30.11.2016.
транс'' с.п.
рок извршења: дефинисаће
Отворени Лакташи,
се појединачним
Регулација ријеке поступак, Јакуповци,
уговорима, рок плаћања:
Турјаница, Радови 1121-1-2- ЈИБ
у законском року након
на заштити обале
127-5450311503000 извршене реализације и
80. ријеке - 45246200-5 105/15
7
испостављене ситуације

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
19.11.2015. и развој''

22.12.2015.
30.11.2015. 8.002,80 КМ

Набавка опреме по
пројекту
привредног друштва
''Хефест'' д.о.о.
Лакташи - помично
дигитално мјерило,
Алатне машине за
обраду метала Директни
81. 42630000-1
споразум

Вриједност: 1.522,39 КМ
са ПДВ (1.390,13 КМ без
'BTS
ПДВ), период трајања: по
company''
испоруци робе рок
д.о.о.
извршења: 15 дана од дана
Сарајево, ЈИБ потписивања уговора рок
420107227000 плаћања: 7 дана од дана
2
испостављања фактуре

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
19.11.2015. и развој''

Вриједност: 3.744,00 КМ
са ПДВ (3.200,00 КМ без
Набавка опреме по
ПДВ), период трајања: по
Пројекту
испоруци робе рок
привредног друштва
'Комас извршења: одмах по
''Bell seta'' д.о.о.
комерц'' д.о.о. извршеној уплати од
Лакташи, Текстилне
Сарајево, ЈИБ стране УНДП рок
машине - 42710000- Директни 420023228000 плаћања: 30 дана од дана
82. 6
споразум 3
испостављања фактуре

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
24.11.2015. и развој''

Набавка опреме по
пројекту
привредног друштва
''Вендом'' д.о.о.
Лакташи, Машине
за савијање,
преклапање,
равнање или
поравнавање Конкурент
83. 42633000-2
ски захтјев

Вриједност: 11.758,51 КМ
са ПДВ (10.050,01 КМ без
ПДВ), период трајања: по
испоруци робе рок
'Боб'' д.о.о.
извршења: одмах по
Лакташи, ЈИБ обостраном потписивању
440091181000 уговора рок плаћања: по
2
испостављању фактуре

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
27.11.2015. и развој''

Набавка
репродукционог
материјала по
Пројекту
привредног друштва
''Hidraulika flex''
д.о.о. Лакташи,
Производи од
ливеног гвожђа Конкурент
84. 44470000-5
ски захтјев

'Метал центар'' д.о.о.
Сарајево,
Подружница
Бањалука,
ЈИБ
420002026002
9

Вриједност: 11.257,04 КМ
са ПДВ (9.621,40 КМ без
ПДВ), период трајања: по
испоруци робе рок
извршења: 7-10 дана по
извршеној уплати од
стране УНДП рок
плаћања: по испостављању
фактуре

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
27.11.2015. и развој''

Вриједност: 936,00 КМ са
ПДВ (800,00 КМ без ПДВ),
'Аватар'' с.п. период трајања: по
Лакташи,
испоруци робе рок
вл.Бранислав извршења: 5 дана од дана
Набавка амбалаже,
Милчић, ЈИБ обостраног потписивања
Картонске кутије - Директни 450755177000 уговора рок плаћања: по
85. 44617100-9
споразум 3
испостављању фактуре

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
19.11.2015. и развој''

Вриједност: 17.035,25 КМ
са ПДВ (14.560,05 КМ без
ПДВ), период трајања:
25.11.2015. - 25.11.2016.
рок извршења: дефинисаће
Отворени 'Нискоградња' се појединачним
Регулација ријеке поступак, ' д.о.о.
уговорима, рок плаћања:
Осорине, Радови на 1121-1-2- Лакташи, ЈИБ у законском року након
заштити обале
119-5440117962000 извршене реализације и
86. ријеке - 45246200-5 112/15
5
испостављене ситуације

није
25.11.2015. реализовано

ПД
''Центрокоп
транс'' с.п.
Отворени Лакташи,
Регулација Велике поступак, Јакуповци,
ријеке, Радови на
1121-1-2- ЈИБ
заштити обале
124-5450311503000
87. ријеке - 45246200-5 108/15
7

Набавка материјала
за санацију моста на
ријеци Турјаници у
'Брдо комерц''
Рајчевцима,
д.о.о.
Адитиви за цемент,
Лакташи, ЈИБ
малтер или бетон - Конкурент 440175431000
88. 24957200-9
ски захтјев 5

Вриједност: 16.099,20 КМ
са ПДВ (13.760,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
01.12.2015. - 01.12.2016.
рок извршења: дефинисаће
се појединачним
уговорима, рок плаћања:
у законском року након
извршене реализације и
испостављене ситуације
Вриједност: 829,47 КМ са
ПДВ (762,80 КМ без ПДВ),
период трајања: по
испоруци робе рок
извршења: 5 дана од дана
обостраног потписивања
уговора рок плаћања: по
испостављању фактуре за
испоручену робу

31.08.2016.
16.099,20
01.12.2015. КМ

26.02.2016.
04.12.2015. 842,40 КМ

Набавка материјала
за санацију моста на
ријеци Турјаници у
'Брдо комерц''
Љубатовцима,
д.о.о.
Адитиви за цемент,
Лакташи, ЈИБ
малтер или бетон - Конкурент 440175431000
89. 24957200-9
ски захтјев 5

Вршење услуга
провођења јесење
дератизације на
подручју општине
Лакташи за 2015.
годину, Услуге
дератизације 90. 90923000-3

'Еко Бел''
д.о.о. Трн,
ЈИБ
Директни 440085548000
споразум 2

Вриједност: 3.154,32 КМ
са ПДВ (2.696,00 КМ без
ПДВ), период трајања: по
испоруци робе рок
извршења: 5 дана од дана
обостраног потписивања
уговора рок плаћања: по
испостављању фактуре за
испоручену робу
Вриједност: 6.770,79 КМ
са ПДВ (5.787,00 КМ без
ПДВ), период трајања: до
завршетка посла, рок
извршења: максимално 60
дана од дана потписивања
уговора, рок плаћања: 60
дана од дана извршених
услуга и испостављене
фактуре

15.04.2016.
04.12.2015. 3.154,37 КМ

15.02.2016.
02.12.2015. 6.770,79 КМ

Вршење услуга
дезинфекције и
уништаваља
штеточина на
подручју општине
Лакташи за 2015.
годину, Услуге
дезинфекције и
уништавања
'Еко Бел''
штеточина у
д.о.о. Трн,
градским и сеоским
ЈИБ
срединама Директни 440085548000
91. 90670000-4
споразум 2

Вриједност: 7.007,71 КМ
са ПДВ (5.989,50 КМ без
ПДВ), период трајања: до
завршетка посла, рок
извршења: максимално 60
дана од дана потписивања
уговора, рок плаћања: 30
дана од дана извршених
услуга и испостављене
фактуре

15.03.2016.
02.12.2015. 7.007,72 КМ

Вриједност: 6.439,68 КМ
са ПДВ (5.504,00 КМ без
Вршење услуга
ПДВ), период трајања: до
провођења
завршетка посла, рок
хемијског третмана
извршења: максимално 60
корова на подручју
'Еко Бел''
дана од дана потписивања
општине Лакташи
д.о.о. Трн,
уговора, рок плаћања: 30
за 2015. годину,
ЈИБ
дана од дана извршених
Услуге уништавања Директни 440085548000 услуга и испостављене
92. корова - 77312100-1 споразум 2
фактуре

11.02.2016.
02.12.2015. 6.439,68 КМ

Вриједност: 17.037,25 КМ
са ПДВ (14.561,75 КМ без
ПДВ), период трајања:
01.12.2015. - 01.12.2016.
рок извршења: дефинисаће
Отворени 'Нискоградња' се појединачним
Регулација ријеке поступак, ' д.о.о.
уговорима, рок плаћања:
Црквена, Радови на 1121-1-2- Лакташи, ЈИБ у законском року након
заштити обале
122-5440117962000 извршене реализације и
93. ријеке - 45246200-5 104/15
5
испостављене ситуације

28.12.2016.
17.037,25
01.12.2015. КМ

Вриједност: 17.037,25 КМ
са ПДВ (14.561,75 КМ без
ПДВ), период трајања:
01.12.2015. - 01.12.2016.
Чишћење одводних
рок извршења: дефинисаће
канала у
Отворени 'Нискоградња' се појединачним
Кобатовцима,
поступак, ' д.о.о.
уговорима, рок плаћања:
Радови на заштити 1121-1-2- Лакташи, ЈИБ у законском року након
обале ријеке 121-5440117962000 извршене реализације и
94. 45246200-5
103/15
5
испостављене ситуације

није
01.12.2015. реализовано

Вриједност: 14.040,18 КМ
са ПДВ (12.000,15 КМ без
ПДВ), период трајања:
01.12.2015. - 01.12.2016.
рок извршења: дефинисаће
Отворени 'Нискоградња' се појединачним
Регулација ријеке поступак, ' д.о.о.
уговорима, рок плаћања:
Гумјере, Радови на 1121-1-2- Лакташи, ЈИБ у законском року након
заштити обале
125-5440117962000 извршене реализације и
95. ријеке - 45246200-5 102/15
5
испостављене ситуације

није
01.12.2015. реализовано

Вриједност: 6.996,60 КМ
са ПДВ (5.980,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
27.11.2015.- 31.01.2016,
рок извршења:
изнајмљивање 27.11.2015.'Драгичевић'' 31.01.2016. а одржавање 24
д.о.о. Бања
сата, рок плаћања: у
Лука, ЈИБ
законском року након
Директни 440113886000 извршених услуга и
споразум 0
испостављене фактуре

21.07.2016.
27.11.2015. 6.996,60 КМ

Услуге
изнајмљивања
фотокопирних
апарата, Услуге
поправака и
одржавања 96. 50000000-5

Вриједност: 14.186,25 КМ
са ПДВ (12.125,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
26.11.2015. - 26.11.2016.
рок извршења: дефинисаће
Чишћење одводних Отворени 'Хидро-коп'' се појединачним
канала у
поступак, д.о.о. Бања
уговорима, рок плаћања:
Ријечанима, Радови 1121-1-2- Лука, ЈИБ
у законском року након
на заштити обале
120-5440091785000 извршене реализације и
97. ријеке - 45246200-5 106/15
6
испостављене ситуације

Набавка опреме по
пројекту
привредног друштва
''Cablex BH'' д.о.о.
Лакташи,
Индустријске
машине - 42000000- Конкурент
98. 6
ски захтјев

'ЕМБ'' д.о.о.
Загорје,
Долења Вес,
Словенија,
ЈИБ
2238748000

Вриједност: 12.900,00 КМ
без ПДВ период трајања:
по испоруци робе рок
извршења: 14 дана од дана
потписа уговора рок
плаћања: по испоруци робе
и испостављању фактуре

01.09.2016.
14.186,25
26.11.2015. КМ
Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
27.11.2015. и развој''

Вриједност: 14.040,18 КМ
са ПДВ (12.000,15 КМ без
ПДВ), период трајања:
07.12.2015. - 07.12.2016.
рок извршења: дефинисаће
Регулација
Отворени 'Нискоградња' се појединачним
Маховљанске
поступак, ' д.о.о.
уговорима, рок плаћања:
ријеке, Радови на
1121-1-2- Лакташи, ЈИБ у законском року након
заштити обале
126-5440117962000 извршене реализације и
99. ријеке - 45246200-5 109/15
5
испостављене ситуације

15.01.2016.
14.040,18
07.12.2015. КМ

Вриједност: 2.933,75 КМ
без ПДВ, период трајања:
Консултантска
до завршетка посла рок
услуге
'Bureau
извршења: максимално 2
рецертификације
Veritas
дана, рок плаћања: у
ИСО 9001:2008,
Croatia'' д.о.о. законском року након
Ревизорске услуге - Директни Ријека, ЈИБ извршене провјере и
100. 79212000-3
споразум 82798532151 издавања 3 цертификата

04.02.2016.
02.12.2015. 2.933,75 КМ

Вриједност: 610,00 КМ са
ПДВ (521,37 КМ без ПДВ),
Набавка зимске
период трајања: са
униформе за
ППТР
испоруком робе рок
раднике на напалти
''D&DTEX'' извршења: 3 дана од дана
и контроли
с.п. Лакташи, потписивања уговора, рок
паркинга,
ЈИБ
плаћања: 30 дана од
Панталоне Директни 450306836000 испоруке робе и
101. 18234000-8
споразум 1
испостављене фактуре

11.03.2016.
21.12.2015. 610,00 KM

Израда излаза за
напајање клима
уређаја у
Скупштинској сали
у згради Општинске
управе Општине
'Елтрон''
Лакташи, Услуге
д.о.о. Бања
поправака и
Лука, ЈИБ
одржавања Директни 440291130000
102. 50000000-5
споразум 7

Вриједност: 561,60 КМ са
ПДВ (480,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
завршетком посла рок
извршења: 7 дана од дана
обостраног закључења
уговора, рок плаћања: 15
дана од дана запримања
рачуна за стварно
извршене услуге

Вриједност: 6.984,90 КМ
са ПДВ (5.970,00 КМ без
Набавка и уградња
ПДВ), период трајања: са
опреме на објекту
завршетком посла рок
бунарске пумпне
'ЕМП
извршења: 10 дана од дана
станице на
компани''
достављене наруџбенице
изворишту
д.о.о. Бања
од стране Наручиоца, рок
Маглајани,
Лука, ЈИБ
плаћања: по извршеној
Електротехничка
Директни 440081445000 набавци и уградњи опреме
103. опрема, 31730000-2 споразум 0
и испостављању фактуре

17.02.2016.
14.12.2015. 561,60 КМ

09.08.2016.
27.11.2015. 6.984,90 КМ

Вриједност: 14.853,15 КМ
са ПДВ (12.695,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
01.12.2015. - 01.12.2016.
рок извршења: дефинисаће
Отворени 'Хидро-коп'' се појединачним
Регулација Бањског поступак, д.о.о. Бања
уговорима, рок плаћања:
канала, Радови на 1121-1-2- Лука, ЈИБ
у законском року након
заштити обале
123-5440091785000 извршене реализације и
104. ријеке - 45246200-5 110/15
6
испостављене ситуације

није
01.12.2015. реализовано

Извођење
интервентних
радова на санацији
ПД
макадамских
''Центрокоп
саобраћајница на
транс'' с.п.
подручју општине
Лакташи,
Лакташи - Услуге
Јакуповци,
поправака и
ЈИБ
одржавања Директни 450311503000
105. 50000000-5
споразум 7

16.02.2016.
21.12.2015. 5.499,00 КМ

Вриједност: 5.499,00 КМ
са ПДВ (4.700,00 КМ без
ПДВ), период трајања: до
завршетка посла рок
извршења: 8 дана од дана
потписивања уговора, рок
плаћања: 8 дана од дана
испостављања ситуације
за стварно извршене
услуге

Вриједност: 9.692,28 КМ
са ПДВ (8.284,00 КМ без
ПД
ПДВ), период трајања:
''Центрокоп 14.12.2015. - 14.12.2016.
транс'' с.п.
рок извршења: дефинисаће
Отворени Лакташи,
се појединачним
поступак, Јакуповци,
уговорима, рок плаћања:
1121-1-2- ЈИБ
у законском року након
141-5450311503000 извршене реализације и
114/15
7
испостављене ситуације

24.06.2016.
14.12.2015. 9.692,28 КМ

Вриједност: 16.110,90 КМ
са ПДВ (13.770,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
17.12.2015. - 17.12.2016.
рок извршења: дефинисаће
Отворени 'Хидро-коп'' се појединачним
Регулација ријеке поступак, д.о.о. Бања
уговорима, рок плаћања:
Ступчевице, Радови 1121-1-2- Лука, ЈИБ
у законском року након
на заштити обале
142-5440091785000 извршене реализације и
107. ријеке - 45246200-5 113/15
6
испостављене ситуације

15.02.2017.
17.12.2015. 6.420,84 KM

Регулација
резервата Старача,
Радови на заштити
обале ријеке 106. 45246200-5

Ванредно
сервисирање квара
пламеника на
котловском
постројењу у згради
Општине Лакташи,
Услуге поправака и
одржавања 108. 50000000-5

Вриједност: 1.989,00 КМ
са ПДВ (1.700,00 КМ без
ПДВ) период трајања: по
завршеном послу рок
извршења: 3 дана од дана
обостраног закључења
уговора рок плаћања: у
'Термоелектр року од 30 дана од дана
Директни о-нс'' д.о.о.
запримања рачуна за
споразум Градишка
стварно извршене услуге

14.03.2016.
21.12.2015. 1.989,00 КМ

Набавка горива за
моторна возила
Општинске управе
Општине Лакташи,
Нафтни деривати,
гориво, електрична
енергија и остали
извори енергије 09000000-3, Нафта
и дестилати 109. 09130000-9

Вриједност: 44.169,14 КМ
са ПДВ (37.751,40 КМ без
ПДВ), период трајања:
28.11.2015.-28.11.2016. рок
Отворени
извршења: дефинисаће се
поступак,
појединачним уговорима,
1121-1-1- 'Супер
рок плаћања: у року од 30
43-5петрол'' д.о.о. дана од испостављања
115/15
Бања Лука
фактуре

30.03.2017.
31.508,28
28.11.2015. KM

Хигијеничарска
служба -Остале
110. услуге 98390000-3

Вриједност: 2.086,00 КМ
'Вет центар'' са ПДВ (1.782,90 КМ без
Ветеринарска ПДВ), период трајања: до
амбуланта са краја 2015. године рок
апотеком,
извршења: до краја 2015.
Бања Лука,
године, рок плаћања: 30
ЈИБ
дана од дана запримања
Директни 440327169000 фактуре за стварно
споразум 4
извршене услуге

26.02.2016.
28.12.2015. 2.086,11 КМ

Вриједно
ст:
Вриједност: 123.703,33 КМ 148.438,6
са ПДВ (105.729,34 КМ без 5 КМ са
ПДВ), период трајања: до ПДВ
истека гарантног рока, рок (126.870,
Група
извршења: 60 дана од дана 65 КМ
понуђача:
добијања налога,
без ПДВ),
''Хидро сплет'' гарантни рок: 2 године од рок
Извођење радова на
д.о.о.
предаје окончане
извршењ
изградњи
Лакташи,
ситуације, рок плаћања:
а: 20 дана
резервоара за воду у Отворени Трн, ЈИБ
30% аванс одмах по
од дана 24.735,34
Чардачанима,
поступак, 440328963000 потписивању уговора а
добијања КМ с ПДВ
Грађевински радови 1121-1-3- 9 и ''
остатак у року од 15 дана налога, (21.141,32
23.09.2016.
на резервоарима - 148-5Комотин''
од дана пријема овјерених 27.05.201 КМ без
148.433,52
111. 45247270-3
116/15
д.о.о. Јајце,
ситуација
6. године ПДВ)
24.12.2015. КМ

Вриједност: 2.340,00 КМ
са ПДВ (2.000,00 КМ без
ПДВ), период трајања: oд
дана потписивања уговора
Вршење услуга
до завршетка цјелокупног
''Cateringa'' за
'Нискоградња' уговореног посла, рок
потребе Општине
' д.о.о.
извршења: у термину који
Лакташи -Услуге
Лакташи, Пј му достави уговорни
достављања
Јавни
Хотел Ћубић, орган, рок плаћања: 15
припремљене хране позив ЈИБ
дана од дана
(кетеринг) 1121-0-2-2- 440117962000 испостављања фактуре за
112. 55520000-1
7-10/16
5
извршене услуге

26.02.2016.
23.12.2015. 2.340,00 KM

Вршење услуге
смјештаја и
ресторанских услуга
за Пословно културни форум са
дијаспором - Услуге
хотела, ресторана и
трговине на мало 55000000-0 (Услуге
хотелског смјештаја
- 55110000-4,
Хотелске услуге за
састанке и
конференције 'Бања
55120000-7, Услуге
Лакташи''
ресторана и услуге Јавни
д.о.о.
послуживања
позив Лакташи, ЈИБ
храном - 55300000- 1121-0-2-1- 440113959000
113. 3)
7-9/16
6

Плаћено од
стране
УНДП у
оквиру
пројекта
''Унапређењ
е и развој
пословне и
културне
сарадње
Општине
Лакташи са
дијаспором''
односно
пројекта
''Миграције
16.07.2015. и развој''

Вриједност: 6.446,70 КМ
са ПДВ (5.510,00 КМ без
ПДВ), период трајања: oд
дана потписивања уговора
до завршетка цјелокупног
уговореног посла, рок
извршења: у термину који
му достави уговорни
орган, рок плаћања: у
року од 20 дана од дана
испостављања фактуре за
извршене услуге

М.П.

Потпис одговорног лица
______________________

__________

