ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ ЗА 2016. ГОДИНУ
1.

2.

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

1.

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,...)

Вриједност: 29.467,62 КМ
са ПДВ (25.186,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
26.01.2016.-26.04.2016.
Набавка
'LANACO''
рок извршења: 90 дана од
комуникационе
д.о.о. Бања
дана обостраног
опреме Лука, ЈИБ
потписивања уговора, рок
Комуникациона
Конкурент 440085319000 плаћања: по испостављању
опрема - 32570000-9 ски захтјев 7
фактуре у року од 15 дана

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)

04.04.2017.
29.467,62
26.01.2016. KM

2.

3.

ПР ''Агенција
за изучавање
српског
језика,
традиције и
културе''
Набавка књига, грба
Лакташи, ЈИБ
и иконе - Штампане Директни 450772012000
књиге - 22110000-4 споразум 5

Вриједност: 1.900,00 КМ
без ПДВ, период трајања:
по испоруци робе, рок
извршења: одмах по
потписивању уговора, рок
плаћања: у року од 7 дана
од дана извршене
испоруке и испостављене
фактуре
Вриједност: 5.955,30 КМ
са ПДВ (5.090,00 КМ без
'Вет центар'' ПДВ), период трајања:
Ветеринарска 08.02.2016.-31.12.2016.
амбуланта са рок извршења: по налогу
апотеком
уговорног органа, рок
Хигијеничарска
Бања Лука,
плаћања: у року од 30 дана
служба ЈИБ
од дана запримања
Ветеринарске
Директни 440327169000 фактуре за стварно
услуге - 85200000-1 споразум 4
извршене услуге

10.02.2016.
03.02.2016. 1.900,00 KM

08.03.2017.
08.02.2016. 5.953,53 KM

4.

5.

Вриједност: 9.816,30КМ са
ПДВ (8.390,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
25.02.2016.-31.12.2016.
рок извршења: 2 дана од
Услуге чишћења и
'Грађење
добијања налога од
пропирања уличних
Ђурић'' д.о.о. надзорног органа, рок
сливника у 2016.
Отворени Бања Лука,
плаћања: у законском року
години - Услуге у поступак - ЈИБ
по испостављеним
области отпадних 1121-1-2-3- 440167021000 фактурама за стварно
вода - 90400000-1 5-16/16
5
извршене услуге

Услуге штампања
Службених
гласника Општине
Лакташи - Услуге
штампања 79810000-5

Вриједност: 9.360,00 КМ
са ПДВ (8.000,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
14.03.2016.-14.03.2017.
рок извршења: 7 дана од
дана добијања материјала
'Графомарк'' за штампање од стране
д.о.о.
уговорног органа, рок
Лакташи, ЈИБ плаћања: 30 дана од дана
Конкурент 440116737000 запримања фактуре за
ски захтјев 3
стварно извршене услуге

31.08.2016.
25.02.2016. 9.781,20 КМ

13.04.2017.
14.03.2016. 9.349,47 КМ

6.

Набавка закупа
сале, услуга хране и
пића за потребе
општинске управе
Лакташи - 550000000 – Услуге хотела,
ресторана и
трговине на мало
Вриједност: 1.475,50 КМ
(55120000-7са ПДВ (1.261,10 КМ без
Хотелске услуге за
ПДВ), период трајања: са
састанке и
извршењем услуга, рок
конференције и
'Lider MM Co'' извршења: по налогу
55300000-3-Услуге Јавни
д.о.о.
уговорног органа, рок
ресторана и услуге позив Лакташи, ЈИБ плаћања: 15 дана од дана
послуживања
1121-0-2-3- 440325247000 испостављања фактуре за
храном).
7-18/16
1
извршене услуге

01.04.2016.
11.03.2016. 1.775,50 KM

7.

Вриједност: 5.616,00 КМ
са ПДВ (4.800,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
11.03.2016.-11.03.2017.
године, рок извршења: у
складу са законском
регулативом
(шестомјесечно и
годишње) а акт о процјени
ризика, план евакуације,
правилнике о заштити на
раду и заштити од пожара
Заштита на раду и
у року од 60 дана од дана
заштита од пожара 'Превентива'' потписивања уговора, рок
Услуге у области
д.о.о. Бања
плаћања: 60 дана од дана
здравства и
Лука, ЈИБ
испостављања мјесечне
безбједности Директни 440262326000 фактуре (плаћање у 12
71317200-5
споразум 9
једнаких мјесечних рата)

13.04.2017.
11.03.2016. 5.148,00 КМ

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

8.

Набавка кафе Кафа - 15861000-1

9.

Ревизија техничке
документације за
пројекат: ''Резервоар
у Чардачанима V =
200 м˛'' - Разне
услуге инжењеринга Директни
- 71330000-0
споразум

Институт за
грађевинарст
во ''ИГ'' д.о.о.
Бања Лука,
ЈИБ
440091831000
5

Вриједност: 3.480,39 КМ
са ПДВ (2.974,70 КМ без
ПДВ), период трајања:
28.03.2016.-31.12.2016.
рок извршења: сукцесивно
до краја календарске
године по налогу
уговорног органа, рок
плаћања: у законском
року, након примитка
фактуре
Вриједност: 497,25 КМ са
ПДВ (425,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
извршењем услуге и
предајом Извјештаја о
извршеној ревизији, рок
извршења: 15 дана од дана
потписивања уговора, рок
плаћања: након предаје
Извјештаја о извршеној
ревизији и испоствљању
фактуре

30.03.2017.
28.03.2016. 1.968,00 KM

22.09.2016.
21.03.2016. 497,25 КМ

Вриједност: 6.980,22 КМ
са ПДВ (5.966,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
04.04.2016.-31.12.2016.
године, рок извршења: у
року од 24 сата од момента
позива, извршилац
преузима обавезу
направити спецификацију,
а реализацији приступа
одмах по добијеном
'LUKAS
одобрењу од наручиоца и у
Одржавање
computers''
што краћем року извршити
рачунарске опреме д.о.о.
потребну услугу, рок
Услуге надоградње
Лакташи, ЈИБ плаћања: у року од 30 дана
рачунара - 72540000- Директни 440116699000 од дана испоствљања
10. 2
споразум 8
фактуре
Вриједност:
1.251,90 КМ
са ПДВ (1.070,00 КМ без
ПДВ), период трајања: по
Набавка
'Пештан''
испоруци робе, рок
конференцијског
д.о.о.
извршења: 15 дана од дана
стола Гламочани, потписивања уговора, рок
Канцеларијски
ЈИБ
плаћања: у законском
намјештај Директни 440116486000 року, након примитка
11. 39130000-2
споразум 0
фактуре

06.04.2017.
04.04.2016. 6.980,22 КМ

15.09.2016.
29.03.2016. 1.251,90 КМ

Набавка цвијећа Резано цвијеће 12. 03121200-7

Вриједност: 3.923,50 КМ
са ПДВ (3.923,50 КМ без
ПДВ), период трајања:
П.П.Т.Р.
04.04.2016.-31.12.2016.
Цвјећара
године, рок извршења:
''Кала''
сукцесивно према наруџби
Лакташи, ЈИБ Наручиоца, рок плаћања:
Директни 450779289000 у законском року, након
споразум 0
примитка фактуре

26.01.2017.
04.04.2016. 3.169,00 КМ

Вриједност: 1.550,00 КМ
'Хемијска
са ПДВ (1.550,00 КМ без
чистионица'' ПДВ), период трајања:
п.у.р. Вл.
01.04.2016.-31.12.2016.
Услуге хемијске
Невенка
године, рок извршења: 2
чистионе - Услуге
Бабић с.п.
дана од дана преузимања
прања и хемијског
Лакташи, ЈИБ робе, рок плаћања: у
чишћења - 98310000-Директни 450546756000 законском року, након
13. 9
споразум 9
примитка фактуре

26.01.2017.
01.04.2016. 1.040,00 КМ

Вриједност: 2.385,63 КМ
са ПДВ (2.039,00 КМ без
ПДВ), период трајања: по
испоруци робе, рок
'Кис продукт'' извршења: 20 дана од дана
Набавка
д.о.о. Трн,
потписивања уговора, рок
канцеларијских
Лакташи, ЈИБ плаћања: 30 дана од дана
столица - Столице - Директни 440117784000 испоруке роба и
14. 39112000-0
споразум 8
испостављене фактуре

09.09.2016.
05.04.2016. 2.385,63 КМ

ЈУ Институт
за урбанизам,
грађевинарст
Израда
во и
Регулационог плана
екологију
Центар I Лакташи Републике
Услуге
Српске Бања
урбанистичког
Лука, ЈИБ
планирања Конкурент 440087915000
15. 71410000-5
ски захтјев 3

Вриједност: 4.900,00 КМ
са ПДВ (4.188,03 КМ без
ПДВ), период трајања: по
изради и предаји елабората
Плана, рок извршења:
Израда и предаја овјереног
преднацрта Плана - 30
дана од дана издавања
налога, израда и предаја
приједлога нацрта Плана 15 дана од дана одржавања
стручне расправе о
преднацрту Плана, израда
и предаја приједлога
Плана - 10 дана од
одржавања јавне расправе
о примједбама,
приједлозима и
мишљењима на нацрт
документа, израда и
предаја елабората Плана 5 дана од дана усвајања
Плана на сједници
Скупштине, рок плаћања:
након предаје елабората
Плана и испостављања
фактуре

05.04.2017.
22.03.2016. 4.900,00 КМ

Институт за
грађевинарст
во ''ИГ'' д.о.о.
Пружање
Бања Лука,
геодетских услуга ЈИБ
Геодетске услуге - Конкурент 440091831000
16. 71355000-1
ски захтјев 5

Услуге провођења
заједничке
комуналне
потрошње - Услуге
чишћење и метења
17. улица - 90610000-6

КП
''Комуналац''
Отворени а.д. Лакташи,
поступак - ЈИБ
1121-1-2- 440114793000
2/16
2

Вриједност: 3.978,00 КМ
са ПДВ (3.400,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
01.04.2016.-01.04.2017.
године, рок извршења:
дефинисаће се
појединачним уговором,
рок плаћања: 30 дана од
дана пријема рачуна а
након извршене услуге
Вриједност: 229.952,54 КМ
са ПДВ (196.540,63 КМ без
ПДВ), период трајања:
25.02.2016.-31.12.2016.
године, рок извршења:
дефинисаће се
појединачним уговором,
рок плаћања: 30 дана од
дана пријема рачуна а
након извршене услуге, на
основу појединачног
уговора

05.04.2017.
01.04.2016. 2.410,20 КМ

14.03.2017.
226.507,16
25.02.2016. KM

Пружање услуга
прања моторних
возила - Прање
аутомобила и
сличне услуге 18. 50112300-6

'Логос'' п.у.р.
Лакташи, ЈИБ
Директни 450536378000
споразум 7

ЈЗУ
''Институт за
здравство''
Бактериолошка
Бањалука,
анализа ЈИБ
Лабораторијске
Директни 440096361000
19. услуге - 71900000-7 споразум 1

Вриједност: 3.270,00 КМ
са ПДВ (3.270,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
31.03.2016.-31.12.2016.
године, рок извршења: у
року од 2 сата, од момента
довожења возила на аутопраону, рок плаћања: по
испостављеним мјесечним
фактурама за пружене
услуге
Вриједност: 1.837,50 КМ
са ПДВ (1.837,50 КМ без
ПДВ), период трајања:
07.04.2016.-31.12.2016.
године, рок извршења: по
налогу уговорног органа,
рок плаћања: 30 дана од
дана испостављања
фактуре

26.01.2017.
31.03.2016. 3.012,15 KM

22.03.2017.
07.04.2016. 871,50 КМ

Преговара
чки
поступак
Набавка горива у
без
сврху постављања објављива
лансирних мостова ња
у Друговићима и
обавјеште
Љубатовцима ња о
Нафта, угаљ и
набавци нафтни деривати - 1121-4-120. 09200000-1
29-5-25/16

Вриједност: 2.813,44 КМ
са ПДВ (2.404,65 КМ без
ПДВ), период трајања: са
'Супер
испоруком робе, рок
петрол'' д.о.о. извршења: 2 дана од дана
Бањалука,
потписивања уговора, рок
ЈИБ
плаћања: по испостављању
440115374000 фактуре за испоручену
2
робу

Вриједност: 12.934,76 КМ
са ПДВ (11.055,35 КМ без
Израда
ПДВ), период трајања: са
хоризонталне
истеком гарантног рока,
сигнализације на
СУР
рок извршења: 8 дана од
подручју општине
''Сигнакол''
дана добијања налога,
Лакташи - Радови
Козарска
гарантни рок: 1 година,
на бојењу ознака на
Дубица, ЈИБ рок плаћања: 60 дана од
површини путева - Конкурент 450204871000 дана запримања ситуације
21. 45233221-4
ски захтјев 0
за стварно изведене радове

18.08.2016.
31.03.2016. 2.690,35 KM

15.11.2016.
12.928,43
01.04.2016. КМ

Вриједност: 4.631,61 КМ
са ПДВ (3.958,64 КМ без
ПДВ), период трајања: са
истеком гарантног рока,
рок извршења: 3 дана од
дана добијања налога,
Санација одводње у
КП
гарантни рок: 2 године од
потходнику у Трну ''Будућност'' предаје окончане
Грађевински радови
а.д. Лакташи, ситуације, рок плаћања: у
на каналима за
ЈИБ
законском року по
одводњавање Директни 440114025000 испостављеним
22. 45247112-8
споразум 6
ситуацијама

28.12.2016.
25.04.2016. 4.631,61 КМ

Вриједност: 4.998,24 КМ
Набавка садног
са ПДВ (4.772,00 КМ без
материјала винове
'Био-макс''
ПДВ), период трајања: са
лозе у сврху развоја
д.о.о.
испоруком робе, рок
виноградарства на
Градишка,
извршења: до 06.05.2016.
подручју општине
ЈИБ
године, рок плаћања: у
Лакташи - Саднице - Конкурент 440104798000 законском року, након
23. 03451100-7
ски захтјев 2
примитка фактуре

20.05.2016.
03.05.2016. 4.984,00 КМ

Вриједност: 599,04 КМ са
ПДВ (512,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
испоруком робе, рок
Набавка знакова за
ПФР ''ABC
извршења: 7 дана од дана
узбуњивање DESIGN''
обостраног потписивања
Знакови и сродни
Лакташи, ЈИБ уговора, рок плаћања: у
артикли - 44423400- Директни 450310655000 законском року, након
24. 5
споразум 6
примитка фактуре

20.06.2016.
03.05.2016. 599,04 KM

Пружање услуга
одржавања
програмске
подршке - програм
обрачуна комуналне
накнаде у Одјељењу
за стамбенокомуналне послове Услуге повезане са
софтвером Директни
25. 72260000-5
споразум

13.04.2017.
16.04.2016. 1.737,45 KM

Вриједност: 1.737,45 КМ
са ПДВ (1.485,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
16.04.2016.-31.12.2016.
'Е-инфо''
године, рок извршења: 24
д.о.о.
часа од тренутка позива
Бањалука,
(искључујући нерадне дане
ЈИБ
и празнике), рок плаћања:
440177345000 по испостављеној фактури
4
за пружене услуге

Набавка и
постављање
вертикалне
сигнализације на
подручју општине
Лакташи у 2016.
години - Услуге
одржавања
саобраћајне
сигнализације 50232200-2,
Постављање путне
саобраћајне
сигнализације 26. 45233294-6

Вриједност: 6.919,97 КМ
са ПДВ (5.914,50 КМ без
ПДВ), период трајања: са
истеком гарантног рока,
рок извршења: 7 дана од
дана добијеног налога,
гарантни рок: 1 година од
КП
дана предаје окончане
''Комуналац'' ситуације, рок плаћања: у
а.д. Лакташи, законском року од дана
ЈИБ
запримања мјесечне
Конкурент 440114793000 ситуације за стварно
ски захтјев 2
извршене услуге

15.09.2016.
03.05.2016. 6.919,97 КМ

Вриједност: 2.995,15 КМ
са ПДВ (2.559,96 КМ без
ПДВ), период трајања:
'Инфо 5''
13.05.2016.-13.05.2017.
Набавка услуга
д.о.о. Бања
године, рок извршења: по
маркетинга - Услуге
Лука, ЈИБ
писменим налозима , рок
маркетинга Директни 440282025000 плаћања: 60 дана од дана
27. 79342000-3
споразум 7
испостављања фактуре

05.06.2017.
13.05.2016. 2.995,08 КМ

Предузетничк
а радња за
производњу
пекарских
производа
''Пекара
Благојевић''
с.п.
Јакуповци,
Набавка хљеба и
ЈИБ
пецива - Хљеб Директни 450307778000
28. 15811100-7
споразум 5
Предузетничк
а радња за
производњу
пекарских
производа
''Пекара
Благојевић''
с.п.
Јакуповци,
Набавка хране ЈИБ
Млијеко - 15511000- Директни 450307778000
29. 3
споразум 5

Вриједност: 2.983,50 КМ
са ПДВ (2.550,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
16.05.2016.-31.12.2016.
године, рок извршења:
сукцесивно према
захтјевима Наручиоца, рок
плаћања: у законском року
након, примитка фактуре

30.03.2017.
16.05.2016. 2.356,17 КМ

Вриједност: 6.196,90 КМ
са ПДВ (5.296,49 КМ без
ПДВ), период трајања:
19.05.2016.-31.12.2016.
године, рок извршења:
сукцесивно према
захтјевима Наручиоца, рок
плаћања: у законском
року, након примитка
фактуре

30.03.2017.
19.05.2016. 5.012,27 КМ

Вриједност: 2.340,00 КМ
са ПДВ (2.000,00 КМ без
ПДВ), период трајања: до
завршетка посла, рок
Израда
извршења: 2 дана од дана
промотивног филма
добијеног налога од стране
за Дан општине
Јавни
'Аватар'' с.п. Уговорног органа, рок
Лакташи -Видеопозив Лакташи, ЈИБ плаћања: 15 дана од
филмови - 32354500- 1121-0-2-4- 450755177000 завршеног посла и
30. 4
7-37/16
3
испостављања фактуре

15.08.2016.
17.05.2016. 2.340,00 КМ

Право на
кориштење
(Лиценца) и
одржавање ИНФОС
програмских пакета,
инсталисаних на
рачунарском
систему у Одјељењу
за финансије и
стручно
консултантске
услуге, у нивоу
пружања услуга,
стандардног
одржавања Одржавање
софтвера за
информациону
технологију Директни
31. 72267100-0
споразум

Вриједност: 5.616,00 КМ
са ПДВ (4.800,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
19.05.2016.-19.05.2017.
године, рок извршења: 48
сати од момента пријаве а
у случају неуредног,
'Инфос''
закашњелог плаћања овај
информатичк рок се се примјењује након
и
извршења заосталих
инжењеринг уплата, рок плаћања: у 12
и консалтинг једнаких рата, након
Бања Лука
фактурисања

05.06.2017.
19.05.2016. 5.616,00 КМ

Вриједност: 1.252,19 КМ
са ПДВ (1.070,25 КМ без
Санација коловозне
ПДВ), период трајања: са
конструкције на
завршетком посла, рок
мосту на ријеци
'Центрокоп
извршења: 10 дана од дана
Врбас транс'' с.п.
потписивања уговора, рок
Грађевински радови
Лакташи, ЈИБ плаћања: 8 дана од дана
на мосту - 45221110- Директни 450311503000 испостављања ситуације за
32. 6
споразум 7
стварно извршене радове

13.06.2016.
23.05.2016. 1.252,19 КМ

Праћење, контрола
'Business
и обрада података
Software
наплате паркинга
Intelligence СМС порукама BSI'' д.о.о.
Провајдери
Прњавор, ЈИБ
интернет услуга
Директни 440286683000
33. (ISP) - 72411000-4 споразум 8

Вриједност: 1.599,39 КМ
са ПДВ (1.367,00 КМ без
ПДВ), период трајања: 12
мјесеци, рок извршења:
мјесечно, рок плаћања: у
законском року, након
примитка фактуре

27.06.2017.
16.05.2016. 972,80 KM

Вриједност: 19.993,19 КМ
са ПДВ (17.088,20 КМ без
ПДВ), период трајања:
14.03.2016.-31.12.2016.
КП
године, рок извршења:
''Комуналац'' дефинисаће се
а.д. Лакташи, појединачним уговорима,
ЈИБ
рок плаћања: 30 дана од
Конкурент 440114793000 дана пријема рачуна а
ски захтјев 2
након извршене услуге

23.11.2016.
19.993,20
14.03.2016. КМ

Одржавања зелених
површина и засада у
путном појасу на
подручју општине
Лакташи за 2016.
годину - Услуге
обрезивања дрвећа
и шишања живице 34. 77340000-5

Стратешка процјена
утицаја на животну
средину Просторног
плана општине
Лакташи - Процјена
утицаја на животну
средину, осим за
грађење - 9071100035. 4

ЈУ Институт
за урбанизам,
грађевинарст
во и
екологију
Републике
Српске Бања
Лука, ЈИБ
Директни 440087915000
споразум 3

Вриједност: 6.786,00 КМ
са ПДВ (5.800,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
предајом извјештаја, рок
извршења: 60 радних дана
од дана потписивања
уговора, рок плаћања:
након предаје техничке
документације и
испостављања фактуре

14.06.2018.
18.05.2016. 6.786,00 КМ

Геодетске услуге Геодетске услуге 36. 71355000-1

Вриједност: 4.446,00 КМ
са ПДВ (3.800,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
Институт за 19.05.2016.-19.05.2017.
грађевинарст године, рок извршења:
во ''ИГ'' д.о.о. дефинисаће се
Бања Лука,
појединачним уговорима,
ЈИБ
рок плаћања: 15 дана од
Конкурент 440091831000 дана пријема рачуна а
ски захтјев 5
након извршене услуге

06.04.2017.
19.05.2016. 1.965,00 KM

Вриједност: 29.998,18 КМ
са ПДВ (25.639,47 КМ без
ПДВ), период трајања:
10.05.2016.-31.01.2017.
Одржавање градске
'Kaldera
године, рок извршења:
расвјете на подручју
company''
дефинисаће се
општине Лакташи д.о.о.
појединачним уговорима,
Услуге одржавања
Лакташи, ЈИБ рок плаћања: 7 дана од
уличне расвјете Конкурент 440118519000 дана пријема рачуна а
37. 50232100-1
ски захтјев 4
након извршене услуге

03.03.2017.
29.998,18
10.05.2016. KM

Вриједност: 5.938,92 КМ
са ПДВ (5.076,00 КМ без
'КГХ
ПДВ), период трајања:
пројектовање'' 08.06.2016.-15.10.2016.
Услуге одржавања
д.о.о.
године, рок извршења: 2
система за хлађење Градишка,
дана од дана потписивања
Поправак и
ЈИБ
уговора, рок плаћања: 30
одржавање топлане - Директни 440310126000 дана од дана
38. 45259300-0
споразум 5
испостављања фактуре

18.08.2016.
08.06.2016. 5.938,92 КМ

Јавни
позив у
'Alpha Физичко
складу са security'' д.о.о.
обезбјеђење објекта Анексом II Бањалука,
општне Лакташи - дио Б ЈИБ
Чуварске службе - 1121-0-2-5- 440282351000
39. 79713000-5
7-44/16
0

'Elda lux''
Набавка клима
д.о.о.
уређаја - Уређаји за
Лакташи, ЈИБ
климатизацију Директни 440281061000
40. 39717200-3
споразум 5

Вриједност: 20.638,80 КМ
са ПДВ (17.640,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
07.06.2016.-07.06.2017.
године, рок извршења:
физичко обезбјеђење 07.0021.00 h у току петодневне
радне недеље а 07.00-15.00
h викендом а мониторинг
и интервенција - радним
даном 07.00-21.00 h,
викендом 15.00-07.00 h,
празником 00.00-24.00 h,
рок плаћања: у законском
року
Вриједност: 2.349,00 КМ
са ПДВ (2.007,69 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком робе, рок
извршења: 5 дана од дана
потписивања уговора, рок
плаћања: у законском
року, након примитка
фактуре

07.08.2017.
20.638,80
07.06.2016. KM

14.07.2016.
07.06.2016. 2.349,00 KM

Вриједност: 6.088,68 КМ
са ПДВ (5.204,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
завршетком услуга, рок
извршења: 7 дана од дана
добијања материјала за
'Графомарк'' штампање од стране
д.о.о.
Уговорног органа, рок
Услуге штампања Лакташи, ЈИБ плаћања: 60 дана од дана
Услуге штампања - Директни 440116737000 извршене услуге и
41. 79810000-5
споразум 3
испостављања фактуре

'Light sound
video - AAP
electronic''
д.о.о.
Бањалука,
Најам ЛЕД дисплеја
ЈИБ
- Екрани за приказ - Директни 440091513000
42. 30231300-0
споразум 6

Вриједност: 4.391,01 КМ
са ПДВ (3.753,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
завршетком услуга, рок
извршења: 1 дан од дана
потписивања уговора, рок
плаћања: по извршеним
услугама најма и
испостављеној фактури

није
15.06.2016. реализовано

31.08.2016.
10.05.2016. 4.391,01 КМ

Медијско
презентовање путем
телевизије
(репортаже,
емитовање прилога,
гостовање у
емисијама, рекламе
и сл.) - Остале јавне,
друштвене и личне Конкурент
43. услуге - 98000000-3 ски захтјев

Вриједност: 3.000,00 КМ
са ПДВ (2.564,11 КМ без
ПДВ), период трајања:
25.05.2016.-25.03.2017.
године, рок извршења: 7
'Elta media
дана од дана потписивања
group'' д.о.о. споразума и појединачног
Бањалука,
уговора, рок плаћања: 30
ЈИБ
дана од дана извршене
440393374000 услуге и испостављања
7
фактуре

16.05.2017.
25.05.2016. 1.540,68 KM

Медијско
презентовање путем
телевизије
(представљање рада
Општине Лакташи
кроз гостовања у
информативним
емисијама, праћење
активности и акција
Општине Лакташи
и објављивање
'Алтернативн
истих, објављивање
а телевизија''
обавјештења и
д.о.о.
честитки) - Остале
Бањалука,
јавне, друштвене и
ЈИБ
личне услуге Конкурент 440094687000
44. 98000000-3
ски захтјев 8

Вриједност: 12.957,75 КМ
са ПДВ (11.075,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
01.06.2016.-01.04.2017.
године, рок извршења: 7
дана од дана потписивања
споразума и појединачног
уговора, рок плаћања: 30
дана од дана извршене
услуге и испостављања
фактуре

05.06.2017.
01.06.2016. 5.703,75 KM

Израда техничке
документације
главног пројекта
(пројекти за
извођење радова) крак Улице
Озренске (поред
Центрума) дужине
L=80m' - Услуге
техничког
пројектовања 45. 71320000-7

Вриједност: 526,50 КМ са
ПДВ (450,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
предајом предметне
'Routing''
документације, рок
д.о.о.
извршења: 30 дана од дана
Бањалука,
потписивања уговора, рок
ЈИБ
плаћања:након предаје
Конкурент 440289160000 предметне документације
ски захтјев 9
и испостављања фактуре

17.11.2016.
13.06.2016. 526,50 KM

Одржавање
коловозне
конструкције
локалних и
некатегорисаних
саобраћајница и
улица у насељу на
подручју општине
Лакташи - Услуге
поправака,
одржавања и сродне
услуге везане за
друмски саобраћај и
другу опрему 46. 50230000-6

Вриједност: 75.699,00 КМ
са ПДВ (64.700,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
01.06.2016.-31.12.2016.
године, рок извршења:
дефинисаће се
појединачним уговорима,
'Нискоградња' рок плаћања: 30 дана од
Отворени ' д.о.о.
дана пријема рачуна а
поступак - Лакташи, ЈИБ након извршене услуге, на
1121-1-2- 440117962000 основу појединачног
30-5-52/16 5
уговора

01.09.2016.
75.310,06
01.06.2016. KM

Вриједност: 1.511,07 КМ
са ПДВ (1.291,53 КМ без
Набавка материјала
ПДВ), период трајања: са
за санацију
испоруком робе, рок
друштвеног дома у
извршења: 2 дана од дана
Маховљанима 'Colorit'' д.о.о. обостраног потписивања
Силикони у
Бањалука,
уговора, рок плаћања: у
примарним
ЈИБ
законском року, након
облицима Директни 440078975000 примитка фактуре за
47. 24590000-6
споразум 1
испоручену робу

15.11.2016.
22.06.2016. 1.511,10 KM

Вриједност: 1.173,12 КМ
са ПДВ (1.002,66 КМ без
Набавка материјала
ПДВ), период трајања: са
за санацију
испоруком робе, рок
друштвеног дома у
извршења: 2 дана од дана
Петошевцима 'Colorit'' д.о.о. обостраног потписивања
Силикони у
Бањалука,
уговора, рок плаћања: у
примарним
ЈИБ
законском року, након
облицима Директни 440078975000 примитка фактуре за
48. 24590000-6
споразум 1
испоручену робу

15.11.2016.
22.06.2016. 1.173,12 KM

Израда стручног
мишљења и УТУ за
изградњу пјешачке
Јавна
стазе (тротоара) уз
установа
магистрални пут М
Институт за
16.1 (Клашнице урбанизам,
Дервента), од моста
грађевинарст
у Клашницама до
во и
угоститељског
екологију
објекта ''Кнез'' у
Републике
Довићима, дужине
Српске
L= 2.550 m' - Услуге
Бањалука,
техничког
ЈИБ
пројектовања Конкурент 440087915000
49. 71320000-7
ски захтјев 3

Вриједност: 936,00 КМ са
ПДВ (800,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
предајом предметне
документације, рок
извршења: 20 дана од дана
обостраног потписивања
уговора, рок плаћања:
након предаје предметне
документације и
испостављања фактуре

22.11.2016.
17.06.2016. 936,00 КМ

Израда стручног
мишљења и УТУ и
главног пројекта
(пројекта за
извођење) за
изградњу пјешачке
стазе (тротоара) на
путном правцу
Лакташи - Србац, од
скретања за
''Нискоградњу'' кроз
Петошевце до краја
насељеног мјеста,
дужине L= 4.000 m' Услуге техничког
пројектовања Конкурент
50. 71320000-7
ски захтјев

Вриједност: 1.989,00 КМ
са ПДВ (1.700,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
предајом предметне
Јавна
документације, рок
установа
извршења: I фаза (стручно
Институт за мишљење и УТУ) - 15 дана
урбанизам,
од дана обостраног
грађевинарст потписивања уговора а II
во и
фаза (главни пројекат) - 25
екологију
дана од дана добијеног
Републике
налога од стране
Српске
Наручиоца, рок плаћања:
Бањалука,
након предаје предметне
ЈИБ
документације и
440087915000 испостављања фактуре
3
(фазно фактурисање)

15.12.2017.
21.06.2016. 1.521,00 KM

Вриједност: 40.131,00 КМ
Санација
са ПДВ (34.300,00 КМ без
макадамских
ПДВ), период трајања:
саобраћајница на
05.05.2016.-05.05.2017.
подручју општине
године, рок извршења:
Лакташи - Услуге
'Центрокоп
дефинисаће се
поправака,
транс'' с.п.
појединачним уговорима,
одржавања и сродне
Жељко Дабић рок плаћања: 60 дана од
услуге везане за
Отворени Јакуповци,
дана пријема рачуна а
друмски саобраћај и поступак - ЈИБ
након извршене услуге, на
другу опрему 1121-1-2- 450311503000 основу појединачног
51. 50230000-6
15-5-40/16 7
уговора

10.11.2016.
40.131,00
05.05.2016. КМ

Израда техничке
документације
пројекта вертикалне
и хоризонталне
сигнализације у
Улици Мајке
Институт за
Југовића у
грађевинарст
Лакташима, дужине
во ''ИГ'' д.о.о.
L=260 m' - Услуге
Бања Лука,
техничког
ЈИБ
пројектовања Конкурент 440091831000
52. 71320000-7
ски захтјев 5

30.03.2017.
29.06.2016. 327,60 КМ

Вриједност: 327,60 КМ са
ПДВ (280,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
извршењем услуге и
испоруком пројектне
документације, рок
извршења: до краја 2016.
године, рок плаћања:
након предаје предметне
документације и
испоствљања фактуре

Вриједност: 3.032,64 КМ
са ПДВ (2.592,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
извршењем услуге и
испоруком елабората
Плана, рок извршења:
преднацрт Плана - 35 дана
од дана потписивања
уговора, нацрт Плана - 20
Измјена
дана од дана разматрања
Регулационог плана
преднацрта на стручној
за подручје
расправи, приједлог Плана
Александровац - 15 дана по завршетку
Маховљани I у
јавног увида, доставе
општини Лакташи примједби у писменој
форми и обраде истих од
I етапе I фазе (са
десне стране
стране Носиоца израде,
локалног пута
Институт за елаборат Плана - 7 дана од
Александровац грађевинарст дана усвајања Плана на
Маховљани) во ''ИГ'' д.о.о. сједници СО Лакташи,
Услуге
Бања Лука,
рок плаћања: након
урбанистичког
ЈИБ
предаје предметне
планирања Конкурент 440091831000 документације и
53. 71410000-5
ски захтјев 5
испоствљања фактуре

25.07.2017.
28.06.2016. 3.032,64 KM

Вриједност: 1.139,95 КМ
са ПДВ (974,32 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком робе, рок
извршења: 1 дан од дана
'Нова школа обостраног потписивања
Набавка комплета
плус'' д.о.о.
уговора, рок плаћања: по
књига библиотеке
Бања Лука,
јединичним цијенама из
за чисту петицу ЈИБ
прихваћене понуде и по
Школске књиге Директни 440323929000 стварно испорученим
54. 22111000-1
споразум 2
количинама
Вриједност: 2.557,62 КМ
са ПДВ (2.186,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
Набавка рачунарске
испоруком робе, рок
опреме за потребе
'Драгичевић'' извршења: 5 дана од дана
ОИК-а Лакташи д.о.о. Бања
потписивања уговора, рок
Рачунарска опрема
Лука, ЈИБ
плаћања: у законском
и потрепштине Конкурент 440113886000 року, након примитка
55. 30200000-1
ски захтјев 0
фактуре

17.10.2016.
27.06.2016. 1.139,95 КМ

17.11.2016.
06.07.2016. 2.557,62 КМ

Санација
макадамских
саобраћајница из
средстава грантова
мјесних зједница на
подручју општине
Лакташи - Услуге
поправака,
одржавања и сродне
услуге везане за
друмски саобраћај и
другу опрему 56. 50230000-6

Група
понуђача:
''Центрокоп
транс'' с.п.
Жељко
Дабић,
Јакуповци,
ЈИБ
450311503000
Отворени 7 и ''Бањац
поступак - компани''
1121-1-2- д.о.о.
52-5-58/16 Петошевци

Вриједност: 25.399,53 КМ
са ПДВ (21.709,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
13.07.2016.-31.12.2016.
године, рок извршења:
дефинисаће се
појединачним уговорима,
рок плаћања: 8 дана од
дана пријема ситуације а
након извршеног пријема
услуга, на основу
појединачног уговора

Вриједност: 4.095,00 КМ
са ПДВ (3.500,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
Допуна техничке
22.07.-31.12.2016. године,
документације по
рок извршења: 5 дана од
примједбама
'Пројект
дана обостраног
консултанта ЕИБ-а инжењеринг'' потписивања уговора, рок
Пројектовање и
д.о.о. Трн плаћања: након предаје
извођење
Лакташи, ЈИБ техничке документације и
истраживања и
Директни 440118802000 испостављања фактуре за
57. развоја - 73300000-5 споразум 2
стварно извршене услуге

07.11.2016.
23.188,23
13.07.2016. КМ

31.10.2016.
22.07.2016. 4.095,00 КМ

Вриједност: 9.933,30 КМ
са ПДВ (8.490,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
19.07.2016.-31.12.2016.
године, рок извршења:
Санација
дефинисаће се
деградираних
КП
појединачним уговорима,
површина
''Комуналац'' рок плаћања: 30 дана од
пољопривредног
а.д. Лакташи, дана пријема ситуације а
земљишта ЈИБ
након извршеног пријема
Чишћење и санација Конкурент 440114793000 услуга, на основу
58. тла - 90522400-6
ски захтјев 2
појединачног уговора

19.08.2016.
19.07.2016. 9.933,30 КМ

Вриједност: 9.945,00 КМ
са ПДВ (8.500,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
19.07.2016.-31.12.2016.
Кошење амброзије
године, рок извршења:
на парцелама
дефинисаће се
пољопривредног
КП
појединачним уговорима,
земљишта гдје нема
''Комуналац'' рок плаћања: 30 дана од
власника и чији је
а.д. Лакташи, дана пријема ситуације а
власник Општина ЈИБ
након извршеног пријема
Услуге уништавања Конкурент 440114793000 услуга, на основу
59. корова - 77312100-1 ски захтјев 2
појединачног уговора

23.11.2016.
14.07.2016. 9.945,00 КМ

Вршење услуга
дезинсекције
инсеката на
подручју општина
Лакташи - Услуге
дезинфекције и
уништавања
'Еко Бел''
штеточина у
д.о.о.
градским и сеоским
Лакташи, ЈИб
срединама Конкурент 440085548000
60. 90670000-4
ски захтјев 2

01.09.2016.
27.799,20
18.07.2016. КМ

Набавка водомат
система Негазирана
минерална вода 61. 15981100-9

30.03.2017.
22.07.2016. 1.576,00 KM

Вриједност: 27.799,20 КМ
са ПДВ (23.760,00 КМ без
ПДВ), период трајања: до
извршења предметних
услуга, рок извршења:
18.07.2016.-31.08.2016.
године, рок плаћања: 30
дана по извршеним
услугама и испостављеној
фактури
Вриједност: 3.569,74 КМ
са ПДВ (3.051,06 КМ без
ПДВ), период трајања:
'Aqua tim
22.07.2016.-31.12.2016.
distribucija''
године, рок извршења: 24
д.о.о.
часа од наруџбе
Лакташи, ЈИБ наручиоца, рок плаћања:
Директни 440384260000 по испорученој роби и
споразум 8
испостављеној фактури

Вриједност: 1.462,50 КМ
са ПДВ (1.250,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
25.07.2016.-25.07.2017.
'New market године, рок извршења: 48
consulting''
часова од добијеног налога
Анализа
д.о.о.
од стране наручиоца, рок
финансијских
Сарајево,
плаћања: 60 дана од дана
извјештаја Илиџа, ЈИБ запримања мјесечне
Рачуноводствене
Директни 420141476000 фактуре за стварно
62. услуге - 79211000-6 споразум 7
извршене услуге
Вриједност: 5.094,00 КМ
без ПДВ, период трајања:
Медијско
11.07.2016.-11.05.2017.
презентовање
године, рок извршења:
Општине Лакташи
'Нова
дефинисаће се
путем електронских
дистрибуција'' појединачним уговорима,
медија - ЛОТ 1 д.о.о. Бања
рок плаћања: 45 дана од
Поштанске и
Лука, ЈИБ
дана испостављања
телекомуникационе Конкурент 440375775000 фактуре за извршене
63. услуге - 64000000-6 ски захтјев 9
услуге

18.10.2016.
25.07.2016. 1.462,50 KM

није
11.07.2016. реализовано

Вриједност: 2.997,54 КМ
Медијско
са ПДВ (2.562,00 КМ без
презентовање
Новинска
ПДВ), период трајања:
Општине Лакташи
агенција
11.07.2016.-11.05.2017.
путем електронских
Републике
године, рок извршења:
медија - ЛОТ 2 Српске
дефинисаће се
Услуге
''Срна'' а.д.
појединачним уговорима,
електронског
Бијељина,
рок плаћања: 30 дана од
обавјештавања и
ЈИБ
дана испостављања
информисања Конкурент 440041958000 фактуре за извршене
64. 64216000-3
ски захтјев 0
услуге
Вриједност: 6.250,30 КМ
са ПДВ (5342,14 КМ без
ПДВ), период трајања: до
Вршење услуге
завршетка посла, рок
набавке смјештаја и
извршења: у термину који
хране за потребе
'Нискоградња' му достави Уговорни
Општине Лакташи - Јавни
' д.о.о.
орган, рок плаћања: 30
''Urban Forum'' позив Лакташи, ЈИБ дана испостављања
Хотелске услуге - 1121-0-2-6- 440117962000 фактуре за извршене
65. 55100000-1
7-59/16
5
услуге

05.06.2017.
11.07.2016. 687,96 КМ

24.01.2017.
28.07.2016. 3.000,00 KM

'Dak family''
Набавка садног
д.о.о.
материјала јагоде Лакташи, ЈИБ
Саднице - 03451100- Конкурент 440397493000
66. 7
ски захтјев 7
Израда стручног
мишљења и УТУ за
пројекат
повезивање
Институт за
водоводних система
грађевинарст
Маглајани и
во ''ИГ'' д.о.о.
Кришковци Бања Лука,
Услуге техничког
ЈИБ
пројектовања Конкурент 440091831000
67. 71320000-7
ски захтјев 5

Вриједност: 15.000,00 КМ
са ПДВ (12.900,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком роба, рок
извршења: 7 дана од дана
обостраног потписивања
уговора, рок плаћања: у
законском року, након
примитка фактуре за
испоручену робу
Вриједност: 600,00 КМ са
ПДВ (512,82 КМ без ПДВ),
период трајања: са
извршењем услуге и
испоруком предметне
документације, рок
извршења: до краја 2016.
године, рок плаћања:
након предаје предметне
документације и
испоствљања фактуре

15.11.2016.
15.000,00
01.08.2016. КМ

06.04.2017.
04.08.2016. 600,00 КМ

Вриједност: 600,00 КМ са
ПДВ (512,82 КМ без ПДВ),
период трајања: са
извршењем услуге и
испоруком предметне
Израда стручног
Институт за документације, рок
мишљења и УТУ за
грађевинарст извршења: 90 дана од дана
пројекат водовод
во ''ИГ'' д.о.о. обостраног потписивања
насеља Бошковићи Бања Лука,
уговора, рок плаћања:
Услуге техничког
ЈИБ
након предаје предметне
пројектовања Конкурент 440091831000 документације и
68. 71320000-7
ски захтјев 5
испоствљања фактуре

06.04.2017.
04.08.2016. 600,00 КМ

Израда стручног
мишљења и УТУ-а
за пројекат водовод
насеља Алексићи повезивање јавног
Институт за
водовода и
грађевинарст
локалног водовода
во ''ИГ'' д.о.о.
Мала Цетина Бања Лука,
Услуге техничког
ЈИБ
пројектовања Конкурент 440091831000
69. 71320000-7
ски захтјев 5

06.04.2017.
04.08.2016. 600,00 КМ

Вриједност: 600,00 КМ са
ПДВ (512,82 КМ без ПДВ),
период трајања: са
извршењем услуге и
испоруком предметне
документације, рок
извршења: до краја 2016.
године, рок плаћања:
након предаје предметне
документације и
испоствљања фактуре

Вриједност: 960,68 КМ са
ПДВ (821,09 КМ без ПДВ),
период трајања: са
испоруком роба, рок
Набавка материјала
Трговинска извршења: 5 дана од дана
за санацију мокрих
радња ''Елмат- обостраног потписивања
чворова у
С'' Трн овог уговора, рок плаћања:
друштвеном дому у
Лакташи, ЈИБ 30 дана од дана извршене
Јаблану - Вентили и Директни 450978583000 испоруке роба и
70. цијеви - 31711400-7 споразум 2
испостављене фактуре

16.11.2016.
15.08.2016. 960,68 КМ

Вриједност: 29.928,60 КМ
са ПДВ (25.580,00 КМ без
ПДВ), период трајања: до
Извођење радова на
краја септембра 2016.
оспособљавању и
КП
године, рок извршења: у
уређењу
''Комуналац'' складу са налозима
пољопривредног
а.д. Лакташи, наручиоца, рок плаћања: 8
земљишта - Радови
ЈИБ
дана од дана
ископа и земљани Конкурент 440114793000 испостављања ситуације за
71. радови - 45112000-5 ски захтјев 2
изведене радове

27.12.2016.
29.928,60
15.08.2016. КМ

Антивирусни
програм за заштиту
информационог
'Lanaco'' д.о.о.
система Бања Лука,
Програмски пакет
ЈИБ
за заштиту од
Директни 440085319000
72. вируса - 48760000-3 споразум 7

Услуге
изнајмљивања
фотокопирних
апарата - Услуге
фотокопирања 73. 79521000-2

'Драгичевић''
д.о.о. Бања
Лука, ЈИБ
Директни 440113886000
споразум 0

Вриједност: 1.971,22 КМ
са ПДВ (1.684,80 КМ без
ПДВ), период трајања: са
испоруком и уградњом
роба, рок извршења: 3
дана од дана обостраног
потписивања овог
уговора, рок плаћања:
након извршене
инсталације антивирусног
програма и испостављања
фактуре
Вриједност: 6.996,60 КМ
са ПДВ (5.980,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
16.08.2016.-31.12.2016.
године, рок извршења:
одржавање и сервис копир
апарата у року од 24 часа
од пријаве квара, рок
плаћања: у законском року
након испоствљања
фактуре за извршене
услуге

17.11.2016.
15.08.2016. 1.971,22 KM

18.01.2017.
16.08.2016. 4.333,99 KM

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

Вриједност: 10.990,79 КМ
са ПДВ (9.393,84 КМ без
ПДВ), период трајања:
19.08.2016.-19.08.2017.
године, рок извршења:
сукцесивно према наруџби
'Еуро сан''
наручиоца, рок плаћања: у
д.о.о. Бања
законском року након
Лука, ЈИБ
испоствљања мјесечне
440163581000 фактуре за испоручену
8
робу

Вриједност: 4.306,88 КМ
са ПДВ (3.681,09 КМ без
ПДВ), период трајања:
15.08.2016.-31.12.2016.
Набавка пића године, рок извршења:
Воћни сокови 'Frutela group'' сукцесивно према
15321000-4, Сок од
д.о.о. Бања
захтјевима наручиоца, рок
наранџе - 15321100Лука, ЈИБ
плаћања: у законском року
5, Пиво - 15961000- Директни 440085530000 након примитка фактуре за
75. 2
споразум 4
испоручену робу

12.09.2017.
10.990,79
19.08.2016. КМ

16.03.2017.
15.08.2016. 4.294,22 KM

Вриједност: 2.106,00 КМ
са ПДВ (1.800,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
'Буцкова
испоруком роба, рок
Набавка поклон
кућа'' с.п.
извршења: 1 дан од дана
пакета за првачиће Бања Лука,
обостраног потписивања
Школске књиге ЈИБ
уговора, рок плаћања:
22111000-1, Оловке - Директни 450983188000 након примитка фактуре за
76. 30192130-1
споразум 1
испоручену робу

19.09.2016.
07.09.2016. 2.106,00 КМ

Вриједност: 9.925,00 КМ
са ПДВ (8.482,91 КМ без
ПДВ), период трајања: oд
дана потписивања уговора
до завршетка цјелокупног
Набавка смјештаја и
уговореног посла, рок
хране за потребе
'Бања
извршења: у термину који
Општине Лакташи
Лакташи''
му достави уговорни
''II Urban Forum'' и Јавни
д.о.о.
орган, рок плаћања: у
пријем делегације позив Лакташи, ЈИБ року од 15 дана од дана
из Линца - Хотелске 1121-0-2-7- 440113959000 испостављања фактуре за
77. услуге - 55100000-1 7-65/16
6
извршене услуге

22.09.2016.
05.09.2016. 9.925,00 КМ

Вриједност: 98.982,00 КМ
са ПДВ (84.600,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
након истека гарантног
рока, рок извршења: 20
дана од дана добијања
налога од стране
Рехабилитација
Надзорног органа,
путног правца
гарантни рок: 2 године од
Бошковићи дана извршене
Алексићи у дужини
'Хидро-коп'' примопредаје радова, рок
од 1.700 м Отворени д.о.о. Бања
плаћања: у законском
Грађевински радови поступак - Лука, ЈИБ
року, по испостављеним
на путу - 45233120- 1121-1-3- 440091785000 ситуацијама за изведене
78. 6
70-5-67/16 6
радове

04.04.2017.
98.982,00
08.09.2016. КМ

Вриједност: 5.838,30 КМ
са ПДВ (4.990,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
06.09.2016.-15.04.2017.
године, рок извршења: у
Услуге одржавања
року од 15 дана од
система за гријање 'Термоелектр потписивања уговора а по
Услуге поправака и
о-НС'' д.о.о. налогу наручиоца, рок
одржавања
Градишка,
плаћања: у року од 30 дана
централнога
ЈИБ
од дана испоствљања
гријања - 50720000- Директни 440104518000 фактуре за извршене
79. 8
споразум 9
услуге

05.01.2017.
06.09.2016. 5.838,30 KM

Вриједност: 1.237,86 КМ
са ПДВ (1.058,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
Набавка радне
испоруком роба, рок
одјеће за
'Style plus''
извршења: одмах по
комуналног
д.о.о. Бања
потписивању овог уговора,
полицајца Општине
Лука, ЈИБ
рок плаћања: након
Лакташи - Радна
Директни 440381309000 испостављања фактуре за
80. одјећа - 18110000-3 споразум 9
испоручену робу

Закуп штандова за
одржавање сајма у
Александровцу Изложбени
штандови 81. 39154100-7

Вриједност: 4.020,12 КМ
са ПДВ (3.436,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
извршењем услуга, рок
извршења: изнајмљивање
и монтирање одмах по
потписивању уговора а
'Силк'' с.п.
демонтирање и одвоз у
Бања Лука,
року од 5 дана од дана
вл. Драгољуб постављања, рок
Бојанић, ЈИБ плаћања: након
Директни 450820025000 испостављања фактуре за
споразум 0
изнајмљену опрему

19.09.2016.
12.09.2016. 1.237,86 KM

14.03.2017.
12.09.2016. 4.020,12 КМ

Вриједност: 819,00 КМ са
Ванредни сервис и
ПДВ (700,00 КМ без ПДВ),
чишћење клима
период трајања:до краја
уређаја 2016. године, рок
Одржавање и
'Elda lux''
извршења: до краја 2016.
поправак
д.о.о.
године, рок плаћања: 30
канцеларијских
Лакташи, ЈИБ дана од дана запримања
машина - 50310000- Директни 440281061000 фактуре за стварно
82. 1
споразум 5
извршене услуге
Вршење услуга
провођења јесење
дератизације на
подручју општине
Лакташи за 2016.
годину - Услуге
дератизације 83. 90923000-3

Вриједност: 6.770,79 КМ
са ПДВ (5.787,00 КМ без
ПДВ), период трајања: до
извршења услуга, рок
'Еко Бел''
извршења: до максимално
д.о.о.
60 дана, рок плаћања: 30
Лакташи, ЈИБ дана од дана извршених
Директни 440085548000 услуга и испостављене
споразум 2
фактуре

15.11.2016.
14.09.2016. 819,00 KM

16.11.2016.
20.09.2016. 6.770,79 КМ

Санација
друштвених домова:
Деветина и
Милосавци Прозори - 44221100- Конкурент
84. 6
ски захтјев

'Home decor''
д.о.о.
Градишка,
ЈИБ
440368850000
3

Одржавање
моторних возила
Општинске управе
'Promotors-co''
Општине Лакташи д.о.о. Бања
Услуге поправака и
Лука, ЈИБ
одржавања Конкурент 440328025000
85. 50000000-5
ски захтјев 9

Вриједност: 6.321,15 КМ
са ПДВ (5.403,00 КМ без
ПДВ), период трајања: до
истека гарантног рока,
гарантни рок: 2 године од
дана предаје окончане
ситуације, рок извршења:
20 дана од дана увођења у
посао, рок плаћања: 30
дана од дана завршетка
радова и испостављања
ситуације
Вриједност: 7.869,84 КМ
са ПДВ (6.749,44 КМ без
ПДВ), период трајања:
08.09.2016. - 08.09.2017.
године, рок извршења: на
основу појединачног
уговора, рок плаћања: 30
дана од дана пријема
рачуна

01.11.2016.
19.09.2016. 6.321,51 KM

07.08.2017.
08.09.2016. 7.858,35 KM

Вриједност: 4.498,65 КМ
са ПДВ (3.845,00 КМ без
Услуге хемијског
ПДВ), период трајања: до
третмана
извршења услуга, рок
уништавања корова
'Еко Бел''
извршења: до максимално
на подручју
д.о.о.
60 дана, рок плаћања: 30
општине Лакташи Лакташи, ЈИБ дана од дана извршених
Услуге уништавања Директни 440085548000 услуга и испостављене
86. корова - 77312100-1 споразум 2
фактуре

21.10.2016.4
26.09.2016. .498,65 КМ

Вршење услуга
дезинфекције и
уништавања
штеточина подручју
општине Лакташи Услуге
дезинфекције и
уништавања
'Еко Бел''
штеточина у
д.о.о.
градским и сеоским
Лакташи, ЈИБ
срединама Директни 440085548000
87. 90670000-4
споразум 2

21.10.2016.
26.09.2016. 4.496,31 КМ

Вриједност: 4.496,31 КМ
са ПДВ (3.843,00 КМ без
ПДВ), период трајања: до
извршења услуга, рок
извршења: до максимално
60 дана, рок плаћања: 30
дана од дана извршених
услуга и испостављене
фактуре

Физичко
обезбјеђење
догађаја у
организацији
Општинске управе
Општине Лакташи Чуварске службе 88. 79713000-5

Јавни
позив у
'Alpha складу са security'' д.о.о.
Анексом II Бања Лука,
дио Б ЈИБ
1121-0-2-8- 440282351000
7-76/16
0

Осигурање
моторних возила
Општинске управе
Општине Лакташи Финансијске услуге
и услуге осигурања - Конкурент
89. 66000000-0
ски захтјев

'Дрина
осигурање''
а.д. Милићи,
ЈИБ
440025847000
4

Вриједност: 2.045,63 КМ
са ПДВ (1.748,40 КМ без
ПДВ), период трајања:
24.10.2016.-31.12.2016.
године, рок извршења: 2
догађаја у времену од три
дана у трајању од 12
радних сати (по налогу
наручиоца), рок плаћања:
30 дана од дана
испостављања фактуре за
извршену услугу
Вриједност: 3.047,45 КМ
без ПДВ, период трајања:
03.11.2016.-03.11.2017.
године, рок извршења:
одмах а најкасније у року
од 15 дана од дана предаје
комплетиране
документације (одштетног
захтјева), рок плаћања: 30
дана од дана запримања
фактуре за стварно
извршене услуге

05.04.2017.
24.10.2016. 2.045,63 KM

18.10.2017.
3.689,27 КМ
- к.о.
03.11.2016. 1.306,00 КМ

Одржавање
локалних и
некатегорисаних
путева у зимским
условим на подручју
општине Лакташиза
зимску сезону
Отворени
2016/17 - Услуге
поступак
чишћења снијега - 1121-1-290. 90620000-9
92-5-84/16
Разгртање и
уклањање снијега са
градских
саобраћајница
(тротоара, тргова,
паркинга и др.),
набавка
индустријске соли и
одржавање
проходности у
зимским условима
за зимску сезону
Отворени
2016/17 - Услуге
поступак
чишћења снијега - 1121-1-291. 90620000-9
91-5-85/16

Вриједност: 138.670,74 КМ
са ПДВ (118.522,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
15.11.2016.-31.03.2017.
године, рок извршења:
дефинисаће се
'Нискоградња' појединачним уговорима,
' д.о.о.
рок плаћања: 30 дана од
Лакташи, ЈИБ дана испостављања
440117962000 ситуације за извршене
5
услуге

04.04.2017.
109.348,29
28.10.2016. КМ

Вриједност: 59.962,50КМ
са ПДВ (51.250,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
27.10.2016.-31.03.2017.
године, рок извршења:
КП
дефинисаће се
''Комуналац'' појединачним уговорима,
а.д. Лакташи, рок плаћања: 30 дана од
ЈИБ
дана испостављања
440114793000 ситуације за извршене
2
услуге

15.05.2017.
59.962,50
27.10.2016. KM

Вриједност: 2.106,00 КМ
Набавка хране Производно са ПДВ (1.800,00 КМ без
кетеринг за потребе
трговинска
ПДВ), период трајања:
организације
Јавни
радња
10.11.2016.-31.12.2016.
догађаја Општине позив у
''Пекара
године, рок извршења: у
Лакташи - Услуге складу са Благојевић'' термину који му достави
достављања
Анексом II с.п. Лакташи, уговорни орган, рок
припремљене хране дио Б ЈИБ
плаћања: 15 дана од дана
(кетеринг) у
1121-0-2-9- 450307778000 испостављања фактуре за
92. школе - 55524000-9 7-83/16
5
извршене услуге

30.03.2017.
10.11.2016. 1.280,00 KM

Набавка
канцеларијског
материјала Папирни или
картонски
регистратори,
књиговодствене
књиге, фасцикле,
обрасци и други
штампани
канцеларијски
материјал 93. 22800000-8

27.10.2017.
24.840,07
15.11.2016. KM

Вриједност: 29.883,96 КМ
са ПДВ (25.541,85 КМ без
ПДВ), период трајања:
15.11.2016.-15.11.2017.
године, рок извршења:
дефинисаће се
'Compex''
појединачним уговорима,
д.о.о. Бања
рок плаћања: 30 дана од
Лука, ЈИБ
дана испостављања
Конкурент 440078665000 фактуре за испоручену
ски захтјев 6
робу

Набавка опреме за
хидро станицу у
пумпној станици
(типа бустер) у
Довићима Електронске
потрепштине 94. 31711000-3

Вриједност: 9.398,61 КМ
са ПДВ (8.033,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
истеком гарантног рока,
рок извршења: 30 дана од
дана уплаћееног аванса,
гарантни рок: 2 године од
дана извршене
примопредаје уграђене
опреме, рок плаћања: 7
дана од дана
'Хидро-монт'' испостављања авансне
д.о.о. Нови
фактуре, а остатак по
Град, ЈИБ
пуштању система са
Конкурент 440074597000 новоуграђеном опремом у
ски захтјев 4
рад

Вриједност: 24.973,65 КМ
са ПДВ (21.345,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
истеком гарантног рока,
рок извршења: 25.11.2016. Крчење растиња у
31.12.2016. године,
путном појасу на
КП
гарантни рок: 6 мјесеци од
подручју општине
''Комуналац'' дана предаје фактуре за
Лакташи - Услуге Отворени а.д. Лакташи, извршене услуге, рок
обрезивања дрвећа поступак - ЈИБ
плаћања: у законском року
и шишања живице - 1121-1-2- 440114793000 по завршеним услугама и
95. 77340000-5
98-5-87/16 2
испостављеној фактури

19.04.2017.
09.11.2016. 9.398,61 KM

15.03.2017.
24.973,65
25.11.2016. КМ

Услуге израде и
штампање
промотивноедукативног
материјала за
потребе Одјељења
за привреду и
друштвене
дјелатности Услуге штампања и
испоруке - 79823000-Директни
96. 9
споразум

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

'TE CA SIСанација
MONTING''
друштвеног дома у
д.о.о. Бања
Шешковцима Лука, ЈИБ
Керамика Конкурент 440253432000
97. 44111300-4
ски захтјев 6

Вриједност: 1.053,00 КМ
са ПДВ (900,00 КМ без
ПДВ), период трајања: са
завршетком услуга, рок
извршења: 3 дана од дана
обостраног потписивања
овог уговора, рок
плаћања: 7 дана од
завршеног посла и
испостављања фактуре
Вриједност: 16.558,81 КМ
са ПДВ (14.152,83 КМ без
ПДВ), период трајања: са
истеком гарантног рока,
рок извршења: 15 дана од
дана увођења у посао,
гарантни рок: 2 године од
дана предаје окончане
ситуације за изведене
радове, рок плаћања: у
законском року по
изведеним радовима и
испостављеној ситуацији

13.04.2017.
23.11.2016. 1.053,00 КМ

17.03.2017.
16.558,81
22.11.2016. KM

Вриједност: 528,43 КМ са
ПДВ (451,65КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, рок
ПЗР ''ДМД
извршења: 1 дан од дана
МОЛЕРИН'' увођења у посао, гарантни
с.п. Вл.
рок: 1 година од дана
Санација
Драган
предаје окончане
друштвеног дома у
Милановић ситуације за изведене
Чардачанима Чардачани - радове, рок плаћања: у
Бојадерски и
Лакташи, ЈИБ законском року по
стакларски радови - Конкурент 450401898000 изведеним радовима и
98. 45440000-3
ски захтјев 5
испостављеној ситуацији

24.02.2017.
22.11.2016. 528,43 КМ

Вриједност: 4.464,52 КМ
без ПДВ, период трајања:
22.11.2016.-22.11.2017.
године, рок извршења: у
Осигурање имовине
року од 1 дана од дана
и лица Општинске
'Дрина
предаје комплетиране
управе Општине
осигурање''
документације (одштетног
Лакташи а.д. Милићи, захтјева), рок плаћања: у
Финансијске услуге
ЈИБ
законском року у 12
и услуге осигурања - Конкурент 440025847000 мјесечних рата на основу
99. 66000000-0
ски захтјев 4
испостављене фактуре

13.10.2017.
22.11.2016. 4.398,81 КМ

Санација
макадамских
саобраћајница на
подручју општине
Лакташи - Услуге
поправака,
одржавања и сродне
услуге везане за
друмски саобраћај и
другу опрему 100. 50230000-6
Набавка горива за
моторна возила
Општинске управе
Општине Лакташи Нафтни деривати,
гориво, електрична
енергија и остали
извори енергије 09000000-3, Нафта
и дестилати 101. 09130000-9

'Центрокоп
транс'' с.п.
Отворени Жељко Дабић
поступак - Јакуповци,
1121-1-2- ЈИБ
101-5450311503000
89/16
7

'Супер
петрол'' д.о.о.
Отворени Бања Лука,
поступак ЈИБ
1121-1-1- 440115374000
97-5-91/16 2

Вриједност: 9.633,78 КМ
са ПДВ (8.234,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
28.11.2016.-28.01.2017.
године, рок извршења:
дефинисаће се
појединачним уговорима,
рок плаћања: 8 дана од
дана пријема рачуна
овјереног од стране
надзорног органа а након
извршеног пријема услуге,
на основу појединачног
уговора
Вриједност: 29.703,96 КМ
са ПДВ (25.388,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
28.11.2016.-28.11.2017.
године, рок извршења:
дефинисаће се
појединачним уговорима,
рок плаћања: 30 дана од
дана испостављања
фактуре за испоручену
робу

13.01.2017.
28.11.2016. 9.633,78 KM

23.11.2017.
29.699,27
28.11.2016. КМ

Вриједност: 6.220,31 КМ
Интервентне услуге
са ПДВ (5.316,50 КМ без
на саобраћајницама,
ПДВ), период трајања:
ради безбједног
19.12.2016.-31.12.2016.
одвијања саобраћаја
године, рок извршења: ду
и кретања пјешака 'Центрокоп
складу са налозима
Услуге поправака,
транс'' с.п.
изданим од стране
одржавања и сродне Отворени Жељко Дабић Наручиоца, рок плаћања:
услуге везане за
поступак - Јакуповци,
30 дана од дана
друмски саобраћај и 1121-1-2- ЈИБ
испостављања
другу опрему 103-5450311503000 фактуре/ситуације за
102. 50230000-6
94/16
7
извршене услуге

18.01.2017.
19.12.2016. 6.220,31 КМ

Вриједност: 94.788,12 КМ
са ПДВ (81.015,48 КМ без
Извођење радова на
ПДВ), период трајања: са
асфалтирању:
истеком гарантног рока,
Путног правца у
рок извршења: 15 дана од
Јаружанима према
дана добијања налога од
сеоском гробљу и
стране Надзорног органа,
Ђурића пилани и
гарантни рок: 2 године од
Улица Стевана
Отворени 'Нискоградња' дана извршене
Мокрањца и Змај
поступак - ' д.о.о.
примопредаје радова, рок
Јовине у Трну 1121-1-3- Лакташи, ЈИБ плаћања: у законском року
Радови на путевима -102-5440117962000 по завршеним радовима и
103. 45233140-2
92/16
5
испостављеној ситуацији

04.04.2017.
94.788,11
02.12.2016. КМ

Вриједност: 3.129,33 КМ
Одржавање прве
без ПДВ (1.600,00 €),
надзорне посјете
период трајања: до
система управљања
завршетка услуга, рок
квалитетом према
'Bureau
извршења: максимално 2
ISO 9001:2008 за
Veritas
дана, рок плаћања: 30
Општину Лакташи Croatia'' д.о.о. дана од дана
Ревизорске услуге - Директни Ријека, ЈИБ испостављања фактуре за
104. 79212000-3
споразум 82798532151 извршене услуге

13.03.2017.
3.129,33 KM
12.12.2016. (1.600,00 €)

Вриједност: 3.000,00 КМ
са ПДВ (2.564,10 КМ без
ПДВ), период трајања: до
Вршење услуга
завршетка цјелокупног
''catering'' за пријем Јавни
уговореног посла, рок
привредника позив у
извршења: у термину који
Услуге мензе и
складу са 'Нискоградња' му достави уговорни
услуге достављања Анексом II ' д.о.о.
орган, рок плаћања: 15
припремљене хране дио Б Лакташи, ЈИБ дана од дана
(кетеринг) 1121-0-2- 440117962000 испостављања фактуре за
105. 55500000-5
10-7-96/16 5
извршене услуге

24.01.2017.
27.12.2016. 3.000,00 КМ

Вриједност: 921,38 КМ са
ПДВ (787,50 КМ без
ПДВ), период трајања: до
завршетка цјелокупног
Медијско праћење
уговореног посла, рок
штампаних медија НИД ''Нови извршења: у термину који
објављивање
печат'' д.о.о. му достави уговорни
честитки - Услуге
Бања Лука,
орган, рок плаћања: 15
оглашавања и
ЈИБ
дана од дана
маркетинга Директни 440356789000 испостављања фактуре за
106. 79340000-9
споразум 9
извршене услуге

30.03.2017.
28.12.2016. 921,38 KM

Вриједност: 648,01 КМ са
ПДВ (553,86 без ПДВ),
период трајања: до
'Скулптор''
завршетка услуга, рок
Набавка услуга
д.о.о. Бања
извршења: по
урамљивања слика Лука, ЈИБ
испостављању рачуна, рок
Остале услуге Директни 440092501000 плаћања: 30 дана од дана
107. 98390000-3
споразум 9
испостављања рачуна

15.06.2016.
07.03.2016. 648,01 КМ

М.П.

Потпис одговорног лица
______________________

