ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ ЗA 2018. ГОДИНУ
1.

2.

Опис и ознака по
Јединственом
Р.б рјечнику јавне
. набавке
Услуге за
организацију
свечаности кетеринг Пријем
привредника Услуге мензе и
услуге достављања
припремљене хране
(кетеринг) 1. 55500000-5

3.

4.

5.

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

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

Јавни
позив у
складу са
Анексом
II дио Б 1121-0-21-7-8/18

Вриједност: 2.500,00 КМ са
ПДВ (2.136,75 КМ без ПДВ),
период трајања: до завршетка
'Терме
цјелокупног уговореног
Лакташи''
посла, рок извршења: у
д.о.о.
термину који му доставу
Лакташи, ЈИБ уговорни орган, рок плаћања:
440113959000 7 дана од дана испостављања
6
фактуре за извршене услуге

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

6.

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

8.

9.

10.

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

23.02.2018.
2.502,00
10.01.2018. KM

'Инфос''
Слободанка и
Стево
Одржавање
Санчанин
програмских пакета,
с.п.информат
инсталисаних на
ички
рачунарском систему
инжењеринг
у Одјељењу за
и консалтинг
финансије и стручно
Бања Лука,
консултантске услуге ЈИБ
Програмски пакет за
разно умрежавање - Директни 450557219000
2. 48219000-6
споразум 4

Вриједност: 5.616,00 КМ са
ПДВ (4.800,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 05.02.2018.05.02.2019. године, рок
извршења: рок за отклањање
грешке по редовним
захтјевима је 48 сати од
момента пријаве, рок
плаћања: мјесечно у 12
једнаких рата у износу од
468,00 КМ са ПДВ

Израда Стручног
мишљења,
урбанистичко
Вриједност: 4.914,00 КМ са
техничких услова и
ПДВ (4.200,00 КМ без ПДВ),
главног пројекта
период трајања: са
(пројекти за
извршењем услуге и предајом
извођење радова)
предметне документације,
пјешачких
'Routing''
рок извршења: 45 дана од
семафора - Услуге
д.о.о. Бања
дана потписивања уговора,
техничког
Конкурен Лука, ЈИБ
рок плаћања: након предаје
пројектовања тски
440289160000 предметне документације и
3. 71320000-7
захтјев
9
испостављања фактуре

25.02.2019.
05.02.2018. 5.616,00 КМ

25.05.2018.
4.914,00
12.02.2018. KM

Производно
трговинска
радња
''Пекара
Благојевић''
с.п. Лакташи,
ЈИБ
Директни 450307778000
споразум 5

Вриједност: 2.412,54 КМ са
ПДВ (2.062,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 15.02.2018.15.02.2019. године, рок
извршења: сукцесивно према
захтјевима Наручиоца, рок
плаћања: у законском року, по
испорученој роби и
испостављеној фактури

25.02.2019.
15.02.2018. 2.203,66 КМ

Производно
трговинска
радња
''Пекара
Благојевић''
с.п. Лакташи,
Набавка хране ЈИБ
Паштета - 15131310- Директни 450307778000
5. 1
споразум 5

Вриједност: 6.807,60 КМ са
ПДВ (5.818,46 КМ без ПДВ),
период трајања: 15.02.2018.15.02.2019. године, рок
извршења: сукцесивно према
захтјевима Наручиоца, рок
плаћања: у законском року, по
испорученој роби и
испостављеној фактури

12.03.2019.
15.02.2018. 4.247,17 КМ

Набавка хљеба и
пецива - Хљебни
производи 4. 15811000-6

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

Вриједност: 3.500,00 КМ без
Предузетничк ПДВ, период трајања:
а радња
22.02.2018.-22.02.2019.
праоница
године, рок извршења: 2 сата
''Логос'' с.п. од момента довожења возила
Лакташи, ЈИБ на ауто-праону, рок плаћања:
Директни 450536378000 по испостављеним мјесечним
споразум 7
фактурама за извршене услуге

Вриједност: 2.202,60 КМ са
ПДВ (1.882,42 КМ без ПДВ),
Набавка дневних
И.Д.П.Д.
период трајања: 19.02.2018.новина за потребе
''Дистрибуциј 19.02.2019. године, рок
Општинске управе
а'' д.о.о.
извршења: дневно, рок
Општине Лакташи Лакташи, ЈИБ плаћања: 7 дана од дана
Новине - 22210000- Директни 440185801000 испостављања фактуре за
7. 5
споразум 3
извршене испоруке роба

Набавка кафе 8. Кафа - 15861000-1

Вриједност: 2.564,69 КМ са
ПДВ (2.192,05 КМ без ПДВ),
период трајања: 19.02.2018.19.02.2019. године, рок
'Минеа'' д.о.о. извршења: сукцесивно према
Градишка,
захтјевима Наручиоца, рок
ЈИБ
плаћања: у законском року, по
Директни 440107487000 испорученој роби и
споразум 6
испостављеној фактури

22.11.2018.
22.02.2018. 3.500,00 КМ

22.03.2019.
19.02.2018. 2.153,31 КМ

05.03.2019.
19.02.2018. 2.192,16 КМ

Набавка цвијећа Резано цвијеће 9. 03121200-7

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

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

КП''Комунала
Отворени ц'' а.д.
поступак - Лакташи, ЈИБ
1121-1-2- 440114793000
5-5-11/18 2

'Aqua tim
Набавка природне
distribucija''
изворске воде за
д.о.о.
водомат системе Лакташи, ЈИБ
Дистрибуција воде - Директни 440384260000
11. 65110000-7
споразум 8

Вриједност: 3.970,00 КМ без
ПДВ, период трајања:
22.02.2018.-22.02.2019.
године, рок извршења:
сукцесивно према наруџби
Наручиоца, рок плаћања: у
законском року, након
примитка фактуре за
испоручену робу
Вриједност: 289.973,99 КМ са
ПДВ (247.841,02 КМ без
ПДВ), период трајања:
22.02.2018.-31.12.2018.
године, рок извршења:
дефинисаће се појединачним
уговорима, рок плаћања: 30
дана од дана пријема рачуна а
након извршене услуге
Вриједност: 5.770,00 КМ са
ПДВ (4.931,62 КМ без ПДВ),
период трајања: 26.02.2018.26.02.2019. године, рок
извршења: у року од 24 часа
од наруџбе Наручиоца, рок
плаћања: по испорученој
роби и испостављеној
фактури

19.12.2018.
22.02.2018. 3.970,00 КМ

07.02.2019.
289.973,98
22.02.2018. КМ

12.03.2019.
3.946,50
26.02.2018. KM

Вриједност: 2.737,80 КМ са
ПДВ (2.340,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 26.02.2018.Медијско
Новинска
31.12.2018. године, рок
презентовање
агенција
извршења: у року од 3 дана од
Општине Лакташи
Републике
дана добијеног налога од
путем електронских
Српске
стране Наручиоца, рок
медија - Услуге
''Срна'' а.д.
плаћања: у законском року, од
електронског
Бијељина,
дана извршених услуга,
обавјештавања и
ЈИБ
испостављене фактуре и
информисања Директни 440041958000 извјештаја о извршеним
12. 64216000-3
споразум 0
услугама

17.01.2019.
26.02.2018. 2.737,80 КМ

Вриједност: 6.739,20 КМ са
ПДВ (5.760,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 26.02.2018.31.12.2018. године, рок
извршења: у року од 3 дана од
дана добијеног налога од
Медијско
'Алтернативн стране Наручиоца, рок
презентовање
а телевизија'' плаћања: 30 дана од дана
Општине Лакташи
д.о.о. Бања
извршених услуга,
путем телевизије Лука, ЈИБ
испостављене фактуре и
Телевизијске услуге Директни 440094687000 извјештаја о извршеним
13. - 92220000-9
споразум 8
услугама

15.08.2018.
26.02.2018. 6.739,20 КМ

Вриједност: 6.999,55 КМ са
ПДВ (5.982,52 КМ без ПДВ),
период трајања: 26.02.2018.26.02.2019. године, рок
'Frutela group'' извршења: сукцесивно према
Набавка пића д.о.о. Бања
захтјевима Наручиоца, рок
Храна, пиће, дуван
Лука, ЈИБ
плаћања: у законском року
и сродни производи Директни 440085530000 након примитка фактуре за
14. - 15000000-8
споразум 4
испоручену робу

11.01.2019.
26.02.2018. 4.433,06 КМ

Пружање услуга
одржавања
програмске
подршке - Услуге
повезане са
софтвером 15. 72260000-5

Вриједност: 3.486,60 КМ са
ПДВ (2.980,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 26.02.2018.26.02.2019. године, рок
извршења: у року од 24 сата,
од тренутка позива
(искључујући нерадне дане и
оразнике), рок плаћања:
извршилац ће наручиоцу на
почетку мјесеца за текући
мјесец фактурисати услугу
одржавања програмске
подршке Стамбено
комуналних послова у износу
'е-инфо'' д.о.о. од 193,05 КМ у наредних 12
Бања Лука,
мјесеци, а интервенције ће
ЈИБ
посебно фактурисати након
Директни 440177345000 извршене услуге по норма
споразум 4
сату програмера

05.03.2019.
26.02.2018. 2.831,40 КМ

Вриједност: 6.984,90 КМ са
ПДВ (5.970,00 КМ без ПДВ),
период трајања: након истека
гарантног рока, рок
'Te Ca Si извршења: 26.02.2018.Monting''
15.04.2018. године, гарантни
Извођење завршних
д.о.о. Бања
рок: 1 година, рок плаћања: у
радова - кречење Лука, ЈИБ
законском року по
Радови на бојењу
Директни 440253432000 испостављеним ситуацијама
16. зграде - 45442110-1 споразум 6
по изведеним радовима

24.05.2018.
6.984,90
26.02.2018. KM

Вриједност: 14.716,88 КМ са
ПДВ (12.578,53 КМ без ПДВ),
'Вет центар'' период трајања: 01.03.2018.Ветеринарска 31.12.2018. године, рок
амбуланта са извршења: 2 дана од давања
Хигијеничарска
апотеком
налога од стране Уговорног
служба Бања Лука,
органа, рок плаћања: у року
ветеринарске услуге Конкурен ЈИБ
од 30 дана од дана запримања
-Ветеринарске
тски
440327169000 фактуре за стварно извршене
17. услуге - 85200000-1 захтјев
4
услуге

30.10.2018.
14.699,34
01.03.2018. КМ

Израда техничке
документације за
хоризонталну и
вертикалну
сигнализацију на
подручју општине
Лакташи - Услуге
техничког
пројектовања 18. 71320000-7

Вриједност: 4.914,00 КМ са
ПДВ (4.200,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
техничке документације, рок
'Routing''
извршења: 30 дана од дана
д.о.о. Бања
потписивања уговора, рок
Конкурен Лука, ЈИБ
плаћања: након предаје
тски
440289160000 предметне документације и
захтјев
9
испостављања фактуре

25.05.2018.
4.914,00
22.02.2018. KM

Вриједност: 10.530,00 КМ са
ПДВ (9,000,00 КМ без ПДВ),
'Грађење
период трајања: до краја 2018.
Услуге чишћења и
Ђурић'' д.о.о. године, рок извршења: 3 дана
пропирања уличних Отворени Бања Лука,
од дана добијања налога, рок
сливника -Услуге у поступак - ЈИБ
плаћања: 15 дана од дана
области отпадних 1121-1-2- 440167021000 испостављања ситуације за
19. вода - 90400000-1 6-5-16/18 5
извршене услуге

Споразум о
раскиду
уговора
због
престанка
потребе за
наведеним
05.03.2018. услугама

Израда УТУ и
главног пројекта
санације десне
рушевне обале
ријеке Врбас на
локалитету узводно
од моста у
Клашницама / потез
Велико Блашко Шушњари - Услуге
техничког
пројектовања 20. 71320000-7

Вриједност: 54.756,00 КМ са
ПДВ (46.800,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
техничке документације, рок
извршења: 20 дана од дана
потписа уговора, а ревидовану
пројектну документацију у
року од 80 дана од дана
Отворени 'Routing''
добијених локацијских услова
поступак - д.о.о. Бања
од стране Уговорног органа,
1121-1-2- Лука, ЈИБ
рок плаћања: након
101-5440289160000 извршених услуга и
17/18
9
испостављеној фактури

07.03.2019.
54.756,00
09.03.2018. KM

Вриједност: 24.967,80 КМ са
Изнајмљивање
ПДВ (21.340,00 КМ без ПДВ),
мултифункцијских
период трајања: 15.03.2018.уређаја (копир/
15.03.2019. године, рок
принтер/скенер/
'Драгичевић'' извршења: 3 дана од дана
факс) - Програмски
д.о.о. Бања
обостраног потписивања овог
пакет за разно
Конкурен Лука, ЈИБ
уговора, рок плаћања: 15 дана
умрежавањетски
440113886000 од дана извршених услуга и
21. 48219000-6
захтјев
0
испостављеној фактури

12.03.2019.
24.964,68
15.03.2018. КМ

ЈЗУ
''Институт за
Бактериолошка
јавно
анализа - Услуге у
здравство''
области
Бања Лука,
бактериолошке
ЈИБ
анализе - 85111820- Директни 440096361000
22. 4
споразум 1

Вриједност: 1.198,00 КМ без
ПДВ, период трајања:
13.03.2018.-13.03.2019.
године, рок извршења: по
налогу Уговорног органа, рок
плаћања: 30 дана од дана
испостављања фактуре за
извршене услуге
Вриједност: 795,60 КМ са
ПДВ (680,00 КМ без ПДВ),
Замјена опреме на
период трајања: са истеком
пјешачком
'Телефонија гарантног рока, рок
семафору (латерни)
Видаковић'' извршења: до 31.03.2018.
у центру Лакташа д.о.о. Добој, године, гарантни рок: 36
Инсталација
ЈИБ
мјесеци, рок плаћања: по
семафора Директни 440001158000 завршеном послу и
23. 45316212-4
споразум 1
испостављеној фактури
Израда Стручног
мишљења и
урбанистичкотехничких услова за
изградњу амбуланте
породичне
медицине у
'Routing''
Слатини - Услуге
д.о.о. Бања
урбанистичког
Лука, ЈИБ
планирања Директни 440289160000
24. 71410000-5
споразум 9

Вриједност: 1.400,00 КМ са
ПДВ (1.196,58 КМ без ПДВ),
период трајања: са
извршењем услуге и предајом
предметне документације,
рок извршења: 15 дана од
дана обостраног потписивања
уговора, рок плаћања: након
предаје предметне
документације и
испостављања фактуре

16.04.2019.
13.03.2018. 1.198,00 КМ

14.05.2018.
19.03.2018. 795,60 КМ

25.06.2018.
1.400,00
16.03.2018. KM

Вриједност: 7.923,80 КМ са
ПДВ (6.772,50 КМ без ПДВ),
Јавни
период трајања: 19.03.2018.Услуге
позив у
31.12.2018. године, рок
објављивања оглас складу са 'Глас Српске'' извршења: у складу са
и конкурса путем
Анексом а.д. Бања
захтјевима наручиоца, рок
штампаних медија - II дио Б - Лука, ЈИБ
плаћања: 15 дана од дана
Остале услуге 1121-0-2- 440170235000 испостављања фактуре за
25. 98390000-3
2-7-18/18 9
извршене услуге
Израда
промотивног
материјала у сврху
промоције
енергетске
ефикасности Услуге стоног
издаваштва 26. 79553000-5

Вриједност: 1.994,85 КМ са
ПДВ (1.705,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
завршетком посла, рок
'Аватар'' с.п. извршења: 30 дана од дана
Лакташи, вл. обостраног потписивања овог
Бранислав
уговора, рок плаћања: у
Милчић, ЈИБ законском року од дана
Директни 450755177000 завршеног посла и
споразум 3
испостављања фактуре

10.01.2019.
7.871,18
19.03.2018. KM

21.03.2018. УНДП

Вриједност: 6.987,24 КМ са
ПДВ (5.972,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 27.03.2018.27.03.2019. године, рок
извршења: у року од 24 сата
од момента позива, направити
спецификацију и доставити
кориснику услуга, те
Одржавање
'Lukas
приступити реализацији
рачунарске опреме computers''
одмах по добијеном одобрењу
Одржавање и
д.о.о.
од наручиоца, рок плаћања: 30
поправак
Лакташи, ЈИБ дана од дана испостављања
рачунарске опреме - Директни 440116699000 фактуре за стварно извршене
27. 50312000-5
споразум 8
услуге

Изнајмљивање
екрана за приказ Екрани за приказ 28. 30231300-0

Вриједност: 6.100,00 КМ са
ПДВ (5.213,68 КМ без ПДВ),
'Империо''
период трајања: 20.03.2018.д.о.о.
30.04.2018. године, рок
Бијељина,
извршења: у складу са
ЈИБ
захтјевима наручиоца, рок
Директни 440190899000 плаћања: по завршеном послу
споразум 4
и испостављеној фактури

05.02.2019.
6.987,24
27.03.2018. KM

11.05.2018.
20.03.2018. 6.100,00 КМ

Вриједност: 3.995,55 КМ са
ПДВ (3.415,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
извршењем услуге и предајом
Израда идејног
предметне документације,
рјешења
рок извршења: 20 дана од
обилазнице око
'Routing''
дана обостраног потписивања
Лакташа - Услуге
д.о.о. Бања
уговора, рок плаћања: након
урбанистичког
Лука, ЈИБ
предаје предметне
планирања Директни 440114025000 документације и
29. 71410000-5
споразум 6
испостављања фактуре
Вриједност: 1.643,27 КМ са
ПДВ (1.404,50 КМ без ПДВ),
период трајања: 05.04.2018.'Графопрес'' 27.05.2018. године, рок
с.п. Лакташи, извршења: у складу са
вл. Марио
захтјевима наручиоца, рок
Услуге штампања Верхас, ЈИБ плаћања: по завршеним
Услуге штампања - Директни 450312585000 услугама и испостављеној
30. 79810000-5
споразум 2
фактури

17.05.2018.
3.995,55
26.03.2018. KM

25.06.2018.
05.04.2018. 1.643,27 КМ

Одржавање Esri
ArcGIS ArcView
лиценце за потребе
управљања
пољопривредним
земљиштем Одржавање
софтвера за
'ГДИ'' д.о.о.
информациону
Сарајево, ЈИБ
технологију Директни 420100222000
31. 72267100-0
споразум 8

Стручне услуге геометри Геодетске услуге 32. 71355000-1

Вриједност: 2.691,00 КМ са
ПДВ (2.300,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 10.04.2018.10.04.2019. године, рок
извршења: у року од 15 дана
од захтјева наручиоца, рок
плаћања: 20 дана по
извршеним услугама и
испостављеној фактури

25.06.2018.
10.04.2018. 2.691,00 КМ

Вриједност: 2.996,37 КМ са
ПДВ (2.561,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 10.04.2018.10.04.2019. године, рок
'Геопројект'' извршења: у дефинисаће се
д.о.о. Бања
појединачним уговорима, рок
Конкурен Лука, ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
тски
440078657000 пријема рачуна а након
захтјев
2
извршеног пријема услуга

није
10.04.2018. реализовано

Гастрономске
услуге за дане вина - Јавни
Услуге достављања позив у
припремљене хране складу са
(кетеринг) за
Анексом
остала предузећа
II дио Б или установе 1121-0-233. 55523000-2
3-7-30/18

Набавка књига Србија - градови,
општине, насеља Штампане књиге 34. 22110000-4

Вриједност: 1.500,00 КМ са
ПДВ (1282,06 КМ без ПДВ),
'Lider MM
период трајања: до завршетка
Co'' д.о.о.
цјелокупног уговореног
Лакташи,
посла, рок извршења: у
Ресторан
термину који му доставу
''Боми'', ЈИБ уговорни орган, рок плаћања:
440325247000 15 дана од дана испостављања
1
фактуре за извршене услуге

Међународни
истраживачки
институт за
културу
Брчко, ЈИБ
Директни 460033536000
споразум 3

Вриједност: 819,00 КМ са
ПДВ (700,00 без ПДВ),
период трајања: са испоруком
робе, рок извршења: по
испостављању рачуна, рок
плаћања: максимално 30 дана
од дана испостављања рачуна

Вриједност: 1.027,01 КМ са
ПДВ (877,79 без ПДВ),
период трајања: 02.04.2018.Набавка службених
'Stylos'' д.о.о. 15.05.2018. године, рок
торби за инспекторе
Бања Лука,
извршења: до 15.05.2018.
- Торбе за ношење
ЈИБ
године, рок плаћања: 30 дана
преносних рачунара Директни 440085793002 од дана испостављања
35. - 30237270-2
споразум 1
фактуре

22.06.2018.
1.500,00
18.04.2018. KM

19.03.2018.
07.03.2018. 819,00 КМ

18.04.2018.
1.027,01
02.04.2018. KM

Заштита на раду и
'Превентива''
заштита од пожара д.о.о. Бања
Услуге у области
Лука, ЈИБ
безбједности Директни 440262326000
36. 79710000-4
споразум 9
Рекламирање Етно
сајма и Публикације
и израде
'Аватар'' с.п.
промотивног
Лакташи, вл.
материјала - Услуге
Бранислав
повезане са
Милчић, ЈИБ
штампањем Директни 450755177000
37. 79820000-8
споразум 3

Вриједност: 5.335,20 КМ са
ПДВ (4.560,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 16.04.2018.16.04.2019. године, рок
извршења: периодично у
складу са законском
регулативом, шестомјесечно и
годишње, а акт о процјени
ризика, план евакуације,
правилнике о заштити на раду
и заштите од пожара урадити
у року од 60 дана од дана
потписивања уговора, рок
плаћања: 30 дана од дана
испостављања мјесечне
фактуре (12 једнаких
мјесечних фактура)
Вриједност: 1.999,53 КМ са
ПДВ (1.709,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 18.04.2018.31.12.2018. године, рок
извршења: по захтјеву
наручиоца, рок плаћања: у
законском року од дана
завршеног посла и
испостављања фактуре

13.05.2019.
16.04.2018. 5.320,11 КМ

11.09.2018.
1.999,53
18.04.2018. KM

Вриједност: 2.468,70 КМ са
ПДВ (2.110,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
Услуге чишћења
завршетком посла, рок
зграде Општинске
извршења: два дана од дана
управе Лакташи добијеног позива од стране
Услуге чишћења
'КТЦ'' д.о.о. наручиоца, рок плаћања: у
стамбених објеката,
Лакташи, ЈИБ року од 7 дана од дана
зграда и прозора - Директни 440327240000 испостављања фактуре за
38. 90911000-6
споразум 0
извршене услуге

17.05.2018.
07.05.2018. 2.468,70 КМ

Вриједност: 19.967,37 КМ са
ПДВ (17.066,13 КМ без ПДВ),
период трајања: 15.03.2018.31.03.2018., рок извршења: по
добијеном налогу надзорног
Преговар
органа или извршилац је
Одржавање
ачки
обавезан да обавља чишћење
локалних и
поступак
снијега, када је висина снијега
некатегорисаних
без
преко 10 cm и да приступи
путева у зимским
објављива
спречавању поледице
условима на
ња
посипањем соли (до - 5 °C),
подручју општине обавјеште
абразивног материјала или
Лакташи за зимску ња о
КП''Комунала мјешавине једног и другог без
сезону 2017/18
набавци - ц'' а.д.
писменог или усменог налога
годину - Услуге
1121-4-2- Лакташи, ЈИБ надзорног органа , рок
чишћења снијега - 39-5440114793000 плаћања: по испостављеној
39. 90620000-9
26/18
2
ситуацији за извршене услуге

25.05.2018.
19.967,37
15.03.2018. КМ

Вриједност: 2.315,43 КМ са
ПДВ (1.979,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 03.05.2018.31.12.2018. године, рок
Рушење бесправно
извршења: 7 дана од дана
изграђених објеката
добијеног налога за
- Радови на рушењу
КП''Комунала извршење од стране
објеката и радови
ц'' а.д.
Одјељења за инспекцијске
разбијања те
Лакташи, ЈИБ послове, рок плаћања: по
земљани радови Директни 440114793000 завршеном послу и
40. 45110000-1
споразум 2
испостављеној фактури

није
03.05.2018. реализовано

Вриједност: 19.993,19 КМ са
Одржавање зелених
ПДВ (17.088,20 КМ без ПДВ),
површина и засада у
период трајања: 30.04.2018.путном појасу на
31.10.2018. године, рок
подручју општине
КП''Комунала извршења: дефинисаће се
Лакташи - Услуге
ц'' а.д.
појединачним уговорима, рок
обрезивања дрвећа Конкурен Лакташи, ЈИБ плаћања: 30 дана од дана
и шишања живице - тски
440114793000 пријема рачуна, а након
41. 77340000-5
захтјев
2
извршеног пријема услуге

29.10.2018.
19.993,20
30.04.2018. КМ

Ревизија техничке
документације
главног пројекта
реконструкције
моста на ријеци
Врбас у Трну Надзор пројекта и
документација 42. 71248000-8

Геодетске услуге Геодетске услуге 43. 71355000-1

Вриједност: 1.497,60 КМ са
ПДВ (1.280,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
ревидоване техничке
документације, рок
извршења: 30 дана од дана
'Центар''
обостраног потписивања овог
д.о.о. Бања
уговора, рок плаћања: након
Лука, ЈИБ
предаје ревидоване
Директни 440370595000 документације и
споразум 0
испостављања фактуре
Вриједност: 3.498,30 КМ са
ПДВ (2.990,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 10.04.2018.10.04.2019. године, рок
'Геопројект'' извршења: дефинисаће се
д.о.о. Бања
појединачним уговорима, рок
Конкурен Лука, ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
тски
440078657000 пријема фактуре а након
захтјев
2
извршеног пријема услуге

19.11.2018.
1.497,60
18.04.2018. KM

14.02.2019.
10.04.2018. 1.718,03 КМ

'КГХ
пројектовање'
Одржавање система
' д.о.о.
за хлађење Градишка,
Поправак и
ЈИБ
одржавање топлане - Директни 440310126000
44. 45259300-0
споразум 5

Израда
СУР
хоризонталне
''Сигнакол''
сигнализације на
с.п. Козарска
подручју општине
Дубица, вл.
Лакташи - Радови
Бановић
на бојењу ознака на Конкурен Душан, ЈИБ
површини путева - тски
450204871000
45. 45233221-4
захтјев
0

Вриједност: 5.938,92 КМ са
ПДВ (5.076,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 14.05.2018.31.12.2018. године, рок
извршења: благовремено по
налогу уговорног органа, рок
плаћања: 30 дана од дана
запримања фактуре за стварно
извршене услуге
Вриједност: 10.991,76 КМ са
ПДВ (9.394,67 КМ без ПДВ),
период трајања: 17.05.2018.31.12.2018. године, рок
извршења: 8 дана од дана
добијања налога од стране
уговорног органа, рок
плаћања: 30 дана од дана
запримања ситуације за
стварно изведене радове

15.06.2018.
14.05.2018. 5.938,92 КМ

није
17.05.2018. реализовано

Санација
макадамских
саобраћајница на
подручју општине
Лакташи - Услуге
поправака,
одржавања и сродне
услуге везане за
друмски саобраћај и
другу опрему 46. 50230000-6

Вриједност: 49.877,17 КМ са
'Центрокоп
ПДВ (42.630,00 КМ без ПДВ),
транс''
период трајања: 10.05.2018.с.п.Жељко
31.12.2018. године, рок
Отворени Дабич
извршења: дефинисаће се
поступак - Јакуповци,
појединачним уговорима, рок
1121-1-2- ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
38-5450311503000 пријема рачуна а након
42/18
7
извршеног пријема услуге

15.11.2018.
49.877,10
10.05.2018. КМ

Вриједност: 62.975,00 КМ са
ПДВ (53.824,80 без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
5 година или 150.000 km, рок
извршења: 15 календарских
Отворени 'Porsche BH'' дана од дана потписивања
Набавка путничког поступак - д.о.о.
овог уговора, рок плаћања: у
аутомобила 1121-1-1- Сарајево, ЈИБ року од 15 дана након
Моторна возила 40-5420188766000 испостављања рачуна за
47. 34100000-8
44/18
0
возило и испоруке возила

08.06.2018.
62.975,00
24.05.2018. KM

Вриједност: 4.998,83 КМ са
ПДВ (4.272,50 КМ без ПДВ),
период трајања: 21.05.2018.Ванредне
31.12.2018. године, рок
интервенције из
извршења: 7 дана од дана
области комуналног
КП''Комунала добијеног налога за извршење
реда - Услуге
ц'' а.д.
од стране Одсјека за
обрезивања дрвећа
Лакташи, ЈИБ комуналну полицију, рок
и шишања живице - Директни 440114793000 плаћања: по завршеном послу
48. 77340000-5
споразум 2
и испостављеној фактури

06.09.2018.
21.05.2018. 4.993,45 КМ

Вриједност: 9.967,53 КМ са
ПДВ (8.519,25 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, гарантни рок:
годину дана од дана извршене
примопредаје надстрешница,
рок извршења: 25 дана од
КП''Комунала дана обостраног потписивања
ц'' а.д.
уговора, рок плаћања: по
Конкурен Лакташи, ЈИБ испорученој и монтираној
тски
440114793000 роби и испостављеној
захтјев
2
фактури

17.10.2018.
04.06.2018. 9.967,53 КМ

Набавка, довоз и
постављање
надстрешница за
аутобуска
стајалишта Аутобуске
надстрешнице 49. 44212321-5

Вриједност: 63.180,00 КМ са
ПДВ (54.000,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 25.05.2018.Одржавање градске
'Електрообно 31.01.2019. године, рок
расвјете на подручју Отворени ва'' д.о.о.
извршења: дефинисаће се
општине Лакташи - поступак - Бања Лука,
појединачним уговорима, рок
Услуге одржавања 1121-1-2- ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
уличне расвјете 37-5440217932000 пријема рачуна а након
50. 50232100-1
45/18
8
извршеног пријема услуге

19.02.2019.
63.178,24
25.05.2018. КМ

Одржавање
локалних и
некатегорисаних
(асфалтних)
саобраћајница и
улица у насељу на
подручју општине
Лакташи за 2018.
годину - Услуге
поправака,
одржавања и сродне
услуге везане за
друмски саобраћај и
другу опрему 50230000-6, Услуге
поправака и
одржавања 51. 50000000-5

14.12.2018.
219.431,81
31.05.2018. КМ

Вриједност: 239.931,90 КМ са
ПДВ (205.070,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
31.05.2018.-31.05.2019.
године, рок извршења:
Отворени 'Нискоградња' дефинисаће се појединачним
поступак - ' д.о.о.
уговорима, рок плаћања: 8
1121-1-2- Лакташи, ЈИБ дана од дана пријема рачуна а
41-5440117962000 након извршеног пријема
47/18
5
услуге

Ревизија техничке
документације
главног пројекта за
изградњу кружне
раскрснице са
реконструкцијом
дијела
Магистралног пута
'Routing''
М-16 у Лакташима д.о.о. Бања
Надзор пројекта и
Лука, ЈИБ
документација Директни 440289160000
52. 71248000-8
споразум 9

Вриједност: 2.925,00 КМ са
ПДВ (2.500,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
ревидоване техничке
документације, рок
извршења: 15 дана од дана
потписивања уговора, рок
плаћања: након предаје
ревидоване документације и
испостављања фактуре
Вриједност: 6.999,71 КМ са
ПДВ (5.982,66 КМ без ПДВ),
период трајања: са
Санација
завршетком радова, рок
деградираних
извршења: у складу са
површина
КП''Комунала налозима изданим од стране
пољопривредног
ц'' а.д.
Наручиоца, рок плаћања: 7
земљишта - Радови
Лакташи, ЈИБ дана од дана испостављања
ископа и земљани Директни 440114793000 ситуације, а након изведених
53. радови - 45112000-5 споразум 2
радова

27.07.2018.
2.925,00
04.06.2018. KM

10.08.2018.
07.06.2018. 6.999,71 КМ

Услуге провођења
Вриједност: 15.911,29 КМ са
систематске
ПДВ (13.599,40 КМ без ПДВ),
дезинсекције на
период трајања: са
подручју општине
завршетком посла, рок
Лакташи - Услуге
извршења: до 15.07.2018.
дезинфекције и
године а по потреби и дуже,
уништавања
'Еко Бел''
све до постизања резултата
штеточина у
д.о.о.
потпуног уништења комараца,
градским и сеоским Конкурен Лакташи, ЈИБ рок плаћања: 7 дана од дана
срединама тски
440085548000 извршених услуга и
54. 90670000-4
захтјев
2
испостављене фактуре
Конкурен
тски
захтјев
(Преговар
Санација Спомен
ачки
костурнице и
поступак
Споменика
без
погинулим борцима објављива
НОР-а у Лакташима ња
- Грађевински
обавјеште
радови на
ња о
историјском
набавци
споменику или
1121-4-3спомен-кући 132-555. 45212314-0
90/18)

Вриједност: 59.763,60 КМ са
ПДВ (51.080,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, рок
извршења: 60 радних дана од
дана добијеног налога од
стране Наручиоца, гарантни
рок: 12 мјесеци од дана
'Ороз'' д.о.о. предаје окончане ситуације,
Лакташи, ЈИБ рок плаћања: у законском
440117806000 року по испостављеним
6
ситуацијама

15.08.2018.
15.911,29
12.06.2018. КМ

11.908,96
са ПДВ
(10.178,6
0 без
ПДВ)
19.10.201
8.

23.11.2018.
71.672,56
15.06.2018. КМ

Сређивање и
евидентирање
Удружење
документарне грађе
архивских
настале радом
радника
Општинске управе
Републике
Лакташи закључно
Српске Бања
са 2017. годином Лука, ЈИБ
Услуге уништења Директни 440085122000
56. архива - 92512100-4 споразум 6

Вриједност: 6.903,00 КМ са
ПДВ (5.900,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
завршетком посла, рок
извршења: 15 дана по увођењу
у посао, рок плаћања: након
завршетка посла и
испостављања фактуре

08.08.2018.
16.04.2018. 6.903,00 КМ

Хемијска
чистионица
''Нена''
Услуге хемијске
Невенка
чистионе - Услуге
Бабић с.п.
прања и хемијског
Лакташи, ЈИБ
чишћења - 98310000-Директни 451065549000
57. 9
споразум 3

Вриједност: 1.550,00 КМ без
ПДВ, период трајања:
25.06.2018.-31.01.2019.
године, рок извршења: у року
од 2 дана од дана преузимања
робе, рок плаћања: у
законском року за извршене
услуге и испостављену
фактуру

11.01.2019.
25.06.2018. 1.400,00 КМ

'Постављање
одбојне ограде на
локалном путу тзв.
''Канал'' у мјесту
Маглајани'' и
''Набавка и
постављање
саобраћајног знака
у мјесту
Бошковићи'' КП''Комунала
Постављање
ц'' а.д.
саобраћајних
Лакташи, ЈИБ
знакова - 45233290- Директни 440114793000
58. 8
споразум 2

Вриједност: 2.342,34 КМ са
ПДВ (2.002,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 18.06.2018. 31.07.2018. године, рок
извршења: 7 дана од дана
добијеног налога за извршење
од стране Одјељења за
стамбено-комуналне послове,
рок плаћања: по завршеном
послу и испостављеној
фактури

Вриједност: 3.998,59 КМ са
ПДВ (3.417,60 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, рок
извршења: 7 дана од дана
добијеног налога од стране
'Центрокоп
Наручиоца, гарантни рок: 1
Санација моста на
транс'' Жељко година од дана предаје
ријеци Врбас у Трну
Дабић
окончане ситуације, рок
и ријеци Турјаници
с.п.Лакташи, плаћања: 8 дана од дана
у Љубатовцима ЈИБ
испостављања
Комуналне услуге - Директни 450311503000 фактуре/ситуације а након
59. 65000000-3
споразум 7
извршених услуга

30.07.2018.
18.06.2018. 2.342,34 КМ

08.08.2018.
19.06.2018. 3.998,59 КМ

Технички преглед
изведених радова на
пројектима под
називом: 1.
Извориште
''Маглајани, 2.
Изградња водовода
Гламочани, 3.
Изградња дијела
водовода ''Брдо''
Лакташи, 4.
Изградња водовода
Јакуповци ''Берића
Брдо'' Лакташи, 5.
Изградња
секундарне мреже
водоводног система
Кришковци,
кракови према
'Routing''
насељу Друговићи д.о.о. Бања
Надзор пројекта и
Лука, ЈИБ
документација Директни 440289160000
60. 71248000-8
споразум 9

Вриједност: 6.903,00 КМ са
ПДВ (5.900,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
извјештаја о извршеном
техничком прегледу, рок
извршења: 7 дана од дана
добијеног налога од стране
Наручиоца, рок плаћања:
након предаје извјештаја о
извршеном техничком
прегледу за сваки пројекат и
испостављања фактуре

10.01.2019.
6.903,00
28.05.2018. KM

Набавка и
Вриједност: 14.970,50 КМ са
постављање
ПДВ (12.795,30 КМ без ПДВ),
вертикалне
период трајања: са
сигнализације на
завршетком посла, рок
подручју општине
извршења: 30 дана од дана
Лакташи у 2018.
добијеног налога за извршење
години КП''Комунала од стране Уговорног органа,
Постављање
ц'' а.д.
рок плаћања: у року од 60
саобраћајних
Конкурен Лакташи, ЈИБ дана од дана запримања
знакова - 45233290- тски
440114793000 мјесечне ситуације за стварно
61. 8
захтјев
2
изведене радове

28.12.2018.
14.965,35
18.06.2018. KM

Вриједност: 25,902,98 КМ са
ПДВ (22.139,30 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, рок
извршења: 60 дана од дана
добијеног налога од стране
Завршетак радова
КП
Уговорног органа, гарантни
на резервоару за
''Будућност'' рок: 1 година од дана предаје
воду у Деветини а.д. Лакташи, окончане ситуације, рок
Грађевински радови Конкурен ЈИБ
плаћања: у року од 60 дана по
на резервоарима - тски
440114785000 изведеним радовима и
62. 45247270-3
захтјев
9
испостављеним ситуацијама

29.10.2018.
25.902,98
20.06.2018. КМ

Вриједност: 12.982,34 КМ са
ПДВ (11.096,02 КМ без ПДВ),
период трајања: 21.06.2018.Кошење амброзије
30.09.2018. године, рок
на парцелама
КП''Комунала извршења: дефинисаће се
пољопривредног
ц'' а.д.
појединачним уговорима, рок
земљишта - Услуге Конкурен Лакташи, ЈИБ плаћања: у року од 60 дана од
уништавања корова - тски
440114793000 дана пријема рачуна а након
63. 77312100-1
захтјев
2
извршеног пријема услуге

11.09.2018.
12.982,34
21.06.2018. КМ

Санација крова на
стамбеном објекту
'БТ Тепић'' вл.
Б1 и Б2 колективног
Бошко Тепић
становања у
с.п. Лакташи,
Великом Блашку ЈИБ
Грађевински радови Директни 450947998000
64. - 45000000-7
споразум 9

Вриједност: 2.762,00 КМ без
ПДВ, период трајања: до
завршетка посла, рок
извршења: 27.06.2018.15.07.2018. године, рок
плаћања: у законском року по
испостављеним ситуацијама

08.08.2018.
2.762,00
27.06.2018. KM

'БТ Тепић'' вл.
Постављање подних
Бошко Тепић
плочица у кухињи с.п. Лакташи,
Услуге поправака и
ЈИБ
одржавања Директни 450947998000
65. 50000000-5
споразум 9

Вриједност: 2.972,00 КМ без
ПДВ, период трајања: до
завршетка посла, рок
извршења: 04.07.2018.15.07.2018. године, рок
плаћања: у законском року по
испостављеним ситуацијама

12.07.2018.
04.07.2018. 2.921,46 КМ

Израда стручног
мишљења и
урбанистичкотехничких услова за
изградњу
вишепородичног
стамбеног објекта у
Лакташима
намјењеног за
становање
избјеглих и
расељених лица 'Routing''
Услуге
д.о.о. Бања
урбанистичког
Лука, ЈИБ
планирања Директни 440289160000
66. 71410000-5
споразум 9

Вриједност: 2.457,00 КМ са
ПДВ (2.100,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
пројектне документације, рок
извршења: 30 дана од дана
потписивања уговора, рок
плаћања: након предаје
предметне документације и
испостављања фактуре

Вриједност: 1.426,56 КМ са
Набавка књига за
ПДВ (1.219,28 КМ без ПДВ),
поклон
период трајања: са испоруком
добитницима
књига, рок извршења: одмах
дипломе ''Вук
'Сладабони'' по обостраном потписивању
Караџић'' у
д.о.о. Бања
овог уговора, рок плаћања: 7
школској 2017/18
Лука, ЈИБ
дана од дана извршене
години - Штампане Директни 440096531000 испоруке роба и
67. књиге - 22110000-4 споразум 5
испостављања фактуре

24.08.2018.
2.457,00
02.07.2018. KM

25.07.2018.
25.06.2018. 1.426,56 КМ

Вриједност: 15.000,00 КМ са
ПДВ (12.820,51 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
роба, рок извршења: 30 дана
'Dak family'' од дана обостраног
Набавка садног
д.о.о.
потписивања уговора, рок
материјала јагоде - Конкурен Лакташи, ЈИБ плаћања: 30 дана од дана
Саднице - 03451100- тски
440397493000 извршене испоруке роба и
68. 7
захтјев
7
испостављања фактуре

10.08.2018.
15.000,00
16.07.2018. KM

Вриједност: 491.322,49 КМ са
ПДВ (419.933,75 КМ без
Рехабилитација
ПДВ), период трајања: са
приоритетних
истеком гарантног рока, рок
путева и улица у
извршења: 20 календарских
општини Лакташи - Отворени 'Нискоградња' дана од дана добијања налога,
Радови обнављања поступак - ' д.о.о.
гарантни рок: 2 године, рок
коловозног
1121-1-3- Лакташи, ЈИБ плаћања: у законском року, по
хабајућег слоја 61-5440117962000 испостављеној ситуацији за
69. 45233223-8
57/18
5
изведене радове

18.09.2018.
491.265,05
20.07.2018. КМ

'КГХ
пројектовање'
' д.о.о.
Набавка клима
Градишка,
уређаја - Уређаји за
ЈИБ
климатизацију Директни 440310126000
70. 39717200-3
споразум 5

'Авалон'' с.п.
Израда и дизајн
Горан
официјелног сајта
Угрешевић
општине Лакташи Градишка,
Услуге дизајна вебЈИБ
страница - 72413000- Директни 450601030000
71. 8
споразум 8

Вриједност: 4.914,00 КМ са
ПДВ (4.200,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
роба, рок извршења: 2 дана
од дана обостраног
потписивања уговора, рок
плаћања: у законском року, по
извршеној испоруци роба и
испостављеној фактури
Вриједност: 6.318,00 КМ са
ПДВ (5.400,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 25.07.2018.31.12.2018. године, рок
извршења: дмаксимално 30
дана од дана потписивања
уговора, рок плаћања: по
завршеном послу и
испостављеној фактури

09.08.2018.
23.07.2018. 4.914,00 КМ

26.10.2018.
25.07.2018. 6.318,00 КМ

Вриједност: 3.276,00 КМ са
ПДВ (2.800,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
План парцелације за
Институт за предметне документације,
уређење централног
грађевинарст рок извршења: 180 дана од
дијела насеља
во ''ИГ'' д.о.о. дана обостраног потписивања
Слатина - Услуге
Бања Лука,
уговора, рок плаћања: након
техничког
Конкурен ЈИБ
предаје предметне
пројектовања тски
440091831000 документације и
72. 71320000-7
захтјев
5
испостављања фактуре

24.07.2018.

Вриједност: 835,00 КМ без
ПДВ, период трајања: са
ОПЖЗ
испоруком роба, рок
''ДАНИЦА''са извршења: до 15.08.2018.
Набавка сувенира и
п.о. Лакташи, године, рок плаћања: у
поклона - Поклони
ЈИБ
законском року, по извршеној
и признања Директни 440402004000 испоруци роба и
73. 18530000-3
споразум 7
испостављеној фактури

15.08.2018.
18.07.2018. 835,00 КМ

Набавка
репродукционог
материјала по
пројекту
привредног
друштва ''Браварија
пиле'' д.о.о.
Лакташи 'Milco'' д.о.о.
Производи од
Трн, ЈИБ
ливеног гвожђа Директни 440116770000
74. 44470000-5
споразум 3
Набавка
репродукционог
материјала по
пројекту
привредног
друштва ''Кис
Продукт'' д.о.о. Трн Лакташи - Бојила - Директни
75. 24224000-0
споразум

Вриједност: 4.250,89 КМ са
ПДВ (3.633,24 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
роба, рок извршења:
најкасније до 30.07.2018.
године, рок плаћања: по
извршеној испоруци роба и
испостављеној фактури

23.07.2018. УНДП

Вриједност: 6.634,42 КМ са
ПДВ (5.670,44 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
'Radcom''
роба, рок извршења:
д.о.о. Бања
најкасније до 30.07.2018.
Лука, ЈИБ
године, рок плаћања: по
440080449000 извршеној испоруци роба и
3
испостављеној фактури

23.07.2018. УНДП

Штампање
Службених
гласника општине
Лакташи - Услуге
штампања 76. 79810000-5

Вриједност: 9.360,00 КМ са
ПДВ (8.000,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 01.08.2018.01.08.2019. године, рок
извршења: 2 дана од дана
добијања материјала за
'Графомарк'' штампање од стране
д.о.о.
Уговорног органа, рок
Конкурен Лакташи, ЈИБ плаћања: по стварно
тски
440116737000 извршеним услугама и
захтјев
3
испостављеним фактурама

Вриједност: 6.499,35 КМ са
ПДВ (5.555,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 30.07.2018.Услуга најма Lanaco
31.12.2018. године, рок
Cloud
извршења: свакодневно инфраструктуре и
услуга најма а а сервис 2 пута
услуге сервиса back
'LANACO''
потпуни и 12 пута
up-a - Рачунарска
д.о.о. Бања
инкрементал у претходних 14
опрема и
Лука, ЈИБ
дана, рок плаћања: по
потрепштине Директни 440085319000 извршеним услугама и
77. 30200000-1
споразум 7
испостављеној фактури

28.03.2019.
01.08.2018. 9.347,60 КМ

11.01.2019.
3.278,94
30.07.2018. KM

Вриједност: 4.900,49 КМ са
ПДВ (4.188,45 КМ без ПДВ),
период трајања: до истека
гарантног рока, рок
извршења: 30 дана од дана
обостраног потписивања
Набавка лиценци за
'LANACO''
уговора, гарантни рок: 1
рачунаре д.о.о. Бања
година, рок плаћања: по
Рачунарска опрема
Лука, ЈИБ
испорученој и инсталираној
и потрепштине Директни 440085319000 опреми и испостављеној
78. 30200000-1
споразум 7
фактури

22.08.2018.
4.900,49
30.07.2018. KM

Набавка
репродукционог
материјала по
пројекту
привредног
'AROMA CG''
друштва ''Сиником''
д.о.о.
д.о.о. Трн Сарајево, ЈИБ
Лакташи - Мириси - Директни 420106212000
79. 33711140-0
споразум 2

23.07.2018. УНДП

Вриједност: 4.074,71 КМ са
ПДВ (3.482,66 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
роба, рок извршења:
најкасније до 30.07.2018.
године, рок плаћања: по
извршеној испоруци роба и
испостављеној фактури

Набавка
репродукционог
материјала по
пројекту
привредног
друштва ''Процесна
опрема
инжењеринг'' д.о.о.
'Фит'' д.о.о.
Трн - Лакташи Козарска
Производи од
Дубица, ЈИБ
ливеног гвожђа Директни 440072870000
80. 44470000-5
споразум 1
Набавка
репродукционог
материјала по
пројекту ППТР
''Д&Д текс'' вл.
Дијана Дубајић с.п.
Лакташи - Тил,
чипка, тракасте
тканине,
позамантерија и вез -Директни
81. 39561000-2
споразум

Вриједност: 3.550,00 КМ са
ПДВ (3.034,19 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
роба, рок извршења:
најкасније до 30.07.2018.
године, рок плаћања: по
извршеној испоруци роба и
испостављеној фактури

23.07.2018. УНДП

Вриједност: 4.295,73 КМ са
ПДВ (3.671,57 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
'Битекс'' д.о.о. роба, рок извршења:
Широки
најкасније до 30.07.2018.
Бријег, ЈИБ године, рок плаћања: по
427203329000 извршеној испоруци роба и
9
испостављеној фактури

23.07.2018. УНДП

Рехабилитација
приоритетних
путева и улица у
општини Лакташи,
који се финансирају
из средстава
клириншког дуга Радови обнављања
коловозног
хабајућег слоја 82. 45233223-8

Вриједност: 1.006.635,83 КМ
са ПДВ (860.372,50 КМ без
ПДВ), период трајања: са
истеком гарантног рока, рок
извршења: 40 дана од дана
Отворени 'Нискоградња' добијања налога, гарантни
поступак - ' д.о.о.
рок: 2 године, рок плаћања: у
1121-1-3- Лакташи, ЈИБ законском року, по
73-5440117962000 испостављеној ситуацији за
65/18
5
изведене радове

Набавка
репродукционог
материјала по
'BH
пројекту
ALUMINIUM
привредног
'' д.о.о.
друштва
Власеница,
''Техносинт'' д.о.о.
ЈИБ
Лакташи - Профили Директни 440284737000
83. - 44212520-0
споразум 4

Вриједност: 4.205,07 КМ са
ПДВ (3.594,08 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
роба, рок извршења:
најкасније до 30.07.2018.
године, рок плаћања: по
извршеној испоруци роба и
испостављеној фактури

27.09.2018.
8.669,70
KM a
остатак
Министарст
во
финансија
Републике
09.08.2018. Српске

23.07.2018. УНДП

Набавка
репродукционог
'Дрводом''
материјала по
д.о.о.
пројекту ПЗПТР
Сарајево,
''Масив Стил'' вл.
Подружница
Станко
Бања Лука,
Миловановић с.п.
ЈИБ
Лакташи - Иверица - Директни 420070196002
84. 44191300-8
споразум 9
Набавка горива за
потребе провођења
активности Мјесних
заједница општине
Лакташи у 2018.
години - Нафтни
деривати, гориво,
електрична енергија
'Супер
и остали
Отворени петрол'' д.о.о.
извори енергије поступак - Бања Лука,
09000000-3, Нафта 1121-1-1- ЈИБ
и дестилати 75-5440115374000
85. 09130000-9
63/18
2

Вриједност: 6.462,07 КМ са
ПДВ (5.523,14 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
роба, рок извршења:
најкасније до 30.07.2018.
године, рок плаћања: по
извршеној испоруци роба и
испостављеној фактури

23.07.2018. УНДП

Вриједност: 50.606,34 КМ са
ПДВ (43.253,28 КМ без ПДВ),
период трајања: 15.08.2018.15.02.2019. године, рок
извршења: дефинисаће се
појединачним уговорима, рок
плаћања: 30 дана од дана
испостављања фактуре за
испоручену робу

21.01.2019.
50.606,34
15.08.2018. КМ

Набавка
репродукционог
материјала по
пројекту ПЗПТР
''Масив Стил'' вл.
Станко
Миловановић с.п.
Лакташи - Алат,
'Елград БЛ''
браве, кључеви,
Бања Лука,
шарке, спојни
ЈИБ
елементи, ланац и Директни 440338748000
86. опруге - 44500000-5 споразум 7

Вриједност: 1.856,38 КМ са
ПДВ (1.586,65 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
роба, рок извршења:
најкасније до 30.07.2018.
године, рок плаћања: по
извршеној испоруци роба и
испостављеној фактури

23.07.2018. УНДП

Набавка млина за
обраду пластике по
пројекту
привредног
друштва ''Сиником''
'SV
д.о.о. Трн COMPANY''
Лакташи - Алатне
д.о.о. Трн машине за обраду
Лакташи, ЈИБ
тврде пластичне
Директни 440306455000
87. масе - 42642500-3 споразум 6

Вриједност: 1.700,00 КМ са
ПДВ (1.452,99 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
роба, рок извршења:
најкасније до 30.07.2018.
године, рок плаћања: по
извршеној испоруци роба и
испостављеној фактури

23.07.2018. УНДП

Набавка алата за
обраду пластике по
пројекту
привредног
друштва ''Сиником''
д.о.о. Трн Лакташи - Алатне
машине - 4260000088. 2
Набавка
репродукционог
материјала по
пројекту
привредног
друштва ''Процесна
опрема
инжењеринг'' д.о.о.
Трн - Лакташи Производи од
ливеног гвожђа 89. 44470000-5

Вриједност: 7.020,00 КМ са
ПДВ (6.000,00 КМ без ПДВ),
'SV
период трајања: са испоруком
COMPANY'' роба, рок извршења:
д.о.о. Трн најкасније до 30.07.2018.
Лакташи, ЈИБ године, рок плаћања: по
Директни 440306455000 извршеној испоруци роба и
споразум 6
испостављеној фактури

23.07.2018. УНДП

Вриједност: 4.978,37 КМ са
ПДВ (4.255,02 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
роба, рок извршења:
'Milco'' д.о.о. најкасније до 30.07.2018.
Трн, ЈИБ
године, рок плаћања: по
Директни 440116770000 извршеној испоруци роба и
споразум 3
испостављеној фактури

23.07.2018. УНДП

Вриједност: 11.191,30 КМ са
ПДВ (9.565,21 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, рок
Одржавање
извршења: дефинисаће се
моторних возила
'Аутостарчев појединачним уговорима,
Општинске управе
ић'' д.о.о.
гарантни рок: 12 мјесеци по
Општине Лакташи Бања Лука,
извршеним услугама, рок
Услуге поправака и Конкурен ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
одржавања тски
440228136000 пријема рачуна а након
90. 50000000-5
захтјев
6
извршеног пријема услуге

05.09.2019.
10.560,59
08.08.2018. КМ

Набавка
репродукционог
материјала по
пројекту
привредног
друштва ''Кис
Продукт'' д.о.о. Трн Лакташи - Бојила - Директни
91. 24224000-0
споразум

23.07.2018. УНДП

Вриједност: 1.889,86 КМ са
ПДВ (1.615,27 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
'Група Хофа'' роба, рок извршења:
д.о.о.
најкасније до 30.07.2018.
Лакташи, ЈИБ године, рок плаћања: по
440326073000 извршеној испоруци роба и
4
испостављеној фактури

Набавка
репродукционог
материјала по
пројекту ЗПР
''Браварија
Живковић'' с.п. Трн Производи од
ливеног гвожђа Директни
92. 44470000-5
споразум
Набавка
репродукционог
материјала по
пројекту ЗПР
''Браварија
Живковић'' с.п. Трн Производи од
ливеног гвожђа Директни
93. 44470000-5
споразум

Вриједност: 1.521,00 КМ са
ПДВ (1.300,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
роба, рок извршења:
'Milco'' д.о.о. најкасније до 30.07.2018.
Трн, ЈИБ
године, рок плаћања: по
440116770000 извршеној испоруци роба и
3
испостављеној фактури

23.07.2018. УНДП

Вриједност: 7.020,00 КМ са
ПДВ (6.000,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
'Фит'' д.о.о.
роба, рок извршења:
Козарска
најкасније до 30.07.2018.
Дубица, ЈИБ године, рок плаћања: по
440072870000 извршеној испоруци роба и
1
испостављеној фактури

23.07.2018. УНДП

Услуге израде
елабората
испитивања терена
за чишћење и
'HKP
уређење
CONSULTIN
Маховљанске
G'' д.о.о. Бања
ријеке - Услуге
Лука, ЈИБ
испитивања терена - Директни 440367390000
94. 71510000-6
споразум 5

Вриједност: 6.996,60 КМ са
ПДВ (5.980,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
предметне документације,
рок извршења: 7 дана од дана
обостраног потписивања
уговора, рок плаћања: у
законском року, након предаје
Елабората и испостављања
фактуре

12.09.2018.
6.996,60
23.08.2018. KM

Јавна
Израда стручног
установа
мишљења и УТУ за
Институт за
регулисање дијела
урбанизам,
локалног пута
грађевинарст
Бошковићи во и
Рајчевци (у к.о.
екологију РС,
Љубатовци) Бања Лука,
Услуге техничког Конкурен ЈИБ
пројектовања тски
440087915000
95. 71320000-7
захтјев
3

Вриједност: 702,00 КМ са
ПДВ (600,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
предметне документације,
рок извршења: 30 дана од
дана обостраног потписивања
уговора, рок плаћања: након
предаје предметне
документације и
испостављања фактуре

Вриједност: 2.100,00 КМ са
ПДВ (1.795,50 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
робе, рок извршења: одмах
'Арт сцена''
по обостраног потписивању
Набавка поклон
д.о.о. Бања
овог уговора, рок плаћања: у
пакета за ђаке
Лука, ЈИБ
року од 7 дана од дана
прваке - Штампане Директни 440290257000 извршене испоруке и
96. књиге - 22110000-4 споразум 0
испостављене фактуре

23.05.2019.
17.08.2018. 702,00 КМ

13.09.2018.
29.08.2018. 2.099,99 КМ

Вриједност: 5.840,64 КМ са
ПДВ (4.992,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
завршетком услуга, рок
извршења: најам и монтирање
према захтјеву Одјељења за
привреду и друштвене
Изнајмљивање
'Силк'' с.п.
дјелатности, а демонтирање и
штандова за Етно
Бања Лука,
одвоз у року од 5 дана од дана
сајам - Изложбени
ЈИБ
завршетка сајма, рок плаћања:
штандови Директни 450820025000 по испостављеној фактури за
97. 39154100-7
споразум 0
изнајмљену опрему
Вриједност: 1.965,60 КМ са
ПДВ (1.680,00 КМ без ПДВ),
Превоз учесника и
период трајања: са
посјетилаца на Етно
'Голд транс'' завршетком услуга, рок
сајам - друмски
д.о.о.
извршења: 15.09.2018. године,
превоз - Услуге
Лакташи, ЈИБ рок плаћања: по завршетку
превозне агенције - Директни 440114599000 услуге и испостављеној
98. 63520000-0
споразум 8
фактури

28.09.2018.
27.08.2018. 5.840,64 КМ

25.01.2019.
28.08.2018. 1.965,60 КМ

Вриједност: 34.983,00 КМ са
Уређење и
ПДВ (29.900,00 КМ без ПДВ),
привођење намјени
период трајања: 03.09.2018.запуштених
КП
31.12.2018. године, рок
површина
''Комуналац'' извршења: дефинисаће се
пољопривредног
а.д. Лакташи, појединачним уговорима, рок
земљишта - Радови Конкурен ЈИБ
плаћања: у року од 60 дана од
ископа и земљани тски
440114793000 дана пријема рачуна а након
99. радови - 45112000-5 захтјев
2
извршеног пријема услуге

31.10.2018.
34.983,00
03.09.2018. КМ

Вриједност: 14.493,38 КМ са
Противерозивне
ПДВ (12.387,50 КМ без ПДВ),
мјере, интервентно
период трајања: 31.08.2018.чишћење,
КП
31.12.2018. године, рок
регулација, санација
''Комуналац'' извршења: дефинисаће се
и заштита водотока
а.д. Лакташи, појединачним уговорима, рок
и канала - Радови на Конкурен ЈИБ
плаћања: у року од 60 дана од
10 заштити обале
тски
440114793000 дана пријема рачуна а након
0. ријеке - 45246200-5 захтјев
2
извршеног пријема услуге

16.10.2018.
14.493,38
31.08.2018. КМ

Вриједност: 34.983,00 КМ са
ПДВ (29.900,00 КМ без ПДВ),
Одржавање и
период трајања: 31.08.2018.уређење водотока у
КП
31.12.2018. године, рок
руралним
''Комуналац'' извршења: дефинисаће се
подручјима а.д. Лакташи, појединачним уговорима, рок
Радови на заштити Конкурен ЈИБ
плаћања: у року од 60 дана од
10 обале ријеке тски
440114793000 дана пријема рачуна а након
1. 45246200-5
захтјев
2
извршеног пријема услуге

19.09.2018.
34.983,00
31.08.2018. КМ

Вриједност: 810,10 КМ са
ПДВ (692,40 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
Набавка материјала
'Pop trade''
робе, рок извршења: одмах
за санацију објекта
д.о.о.
по обостраног потписивању
МЗ Чардачани Лакташи, ЈИБ овог уговора, рок плаћања: по
10 Изолациона трака - Директни 440117709000 извршеној испоруци и
2. 31651000-4
споразум 9
испостављеној фактури

28.12.2018.
04.09.2018. 731,07 KM

Вриједност: 5.990,40 КМ са
ПДВ (5.120,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 31.08.2018.'Термоелектр 31.12.2018. године, рок
Одржавање система
о'' д.о.о.
извршења: благовремено по
за гријање Градишка,
налогу уговорног органа, рок
Поправак и
ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
10 одржавање топлане - Директни 440104518000 запримања фактуре за стварно
3. 45259300-0
споразум 9
извршене услуге

14.12.2018.
5.990,40
31.08.2018. KM

Вриједност: 29.975,40 КМ са
ПДВ (25.620,00 КМ без ПДВ),
период трајања: након истека
гарантног рока, гарантни рок:
Чишћење канала у
КП
6 мјесеци од дана предаје
путном појасу Отворени ''Комуналац'' фактуре, рок извршења: 30
крчење ниског
поступак - а.д. Лакташи, календарских дана, рок
растиња 1121-1-2- ЈИБ
плаћања: у законском року по
10 Комуналне услуге - 94-5440114793000 испостављеним фактурама за
4. 65000000-3
74/18
2
извршене услуге

31.10.2018.
29.975,40
14.09.2018. КМ

Вриједност: 2.998,50 КМ са
ПДВ (2.562,82 КМ без ПДВ),
период трајања: 10.09.2018.'СД системи'' 30.09.2018. године, рок
д.о.о.
извршења: 7 дана од дана
Лакташи, ЈИБ потписивања уговора, рок
Директни 440392262000 плаћања: по завршеном послу
споразум 0
и испостављеној фактури

28.09.2018.
2.998,50
10.09.2018. KM

Изнајмљивање
озвучења за Етно10 сајам - Опрема за
5. звук - 32342410-9

Вриједност: 42.830,78 КМ са
ПДВ (36.607,50 КМ без ПДВ),
период трајања: до истека
Ревитализација
гарантног рока, рок
бунара -Радови
извршења: 20 дана од дана
ископавања и
добијања налога, гарантни
пумпања за
Отворени 'Ипин'' д.о.о. рок: 2 године од дана предаје
инсталације уређаја поступак - Бијељина,
окончане ситуације, рок
за
1121-1-3- ЈИБ
плаћања: у законском року по
10 обраду воде 91-5440038477000 испостављеним ситуацијама а
6. 45245000-6
75/18
5
након завршених радова
Вриједност: 2.858,89 КМ са
Набавка свјетиљки
ПДВ (2.443,50 КМ без ПДВ),
за постављање
период трајања: са истеком
уличне расвјете на
гарантног рока, рок
подручју МЗ
'Елтинг-НН'' извршења: одмах по
Лакташи - Расвјетна
д.о.о.
обостраног потписивању овог
опрема и
Градишка,
уговора, гарантни рок: 2
електричне
ЈИБ
године, рок плаћања: по
10 свјетиљке Директни 440256059000 извршеној испоруци и
7. 31500000-1
споразум 3
испостављеној фактури

14.12.2018.
42.830,78
14.09.2018. KM

09.10.2018.
2.858,90
05.09.2018. KM

Вриједност: 74.702,56 КМ са
ПДВ (63.848,35 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
гарантног рока, рок
извршења: 25 дана од дана
Отворени 'Нискоградња' добијања налога, гарантни
поступак - ' д.о.о.
рок: 2 године, рок плаћања: у
1121-1-3- Лакташи, ЈИБ законском року, по
88-5440117962000 испостављеним ситуацијама
71/18
5
за изведене радове

22.10.2018.
65.170,81
11.09.2018. КМ

Вриједност: 3.292,97КМ са
Преговар
ПДВ (2.814,50 КМ без ПДВ),
ачки
период трајања: са истеком
поступак
гарантног рока, рок
без
извршења: 7 дана од дана
Санација моста на објављива
обостраног потписивања овог
ријеци Црквена у
ња
'Центрокоп
уговора, гарантни рок: 2
Милошевцима
обавјеште транс'' Жељко године од дана предаје
(доуговарање по
ња о
Дабић
окончане ситуације, рок
основном уговору) - набавци - с.п.Лакташи, плаћања: 8 дана од дана
Грађевински радови 1121-4-3- ЈИБ
испостављања
10 на мосту - 45221110- 118-5450311503000 фактуре/ситуације а након
9. 6
76/18
7
извршених услуга

22.10.2018.
3.292,97
03.09.2018. KM

Асфалтирање
локалних и
некатегорисаних
путева и улица у
насељеним
мјестима - Радови
на поплочавању и
10 асфалтирању 8. 45233222-1

Вриједност: 5.967,00 КМ са
Набавка услуга
ПДВ (5.100,00 КМ без ПДВ),
стручног надзора
период трајања: у складу са
над извођењем
уговором о извођењу радова,
радова на
рок извршења: по налогу
реконструкцији
наручиоца, рок плаћања: у
коловозне
законском року, према
конструкције моста
'Центар''
динамици изведених радова у
на ријеци Врбас у
д.о.о. Бања
оквиру уговореног износа,
Трну - Услуге
Лука, ЈИБ
након испостављених
11 надзора градилишта Директни 440370595000 ситуација од стране Извођача
0. - 71521000-6
споразум 0
радова

25.03.2019.
18.09.2018. 5.967,00 КМ

Вриједност: 31.345,70 КМ са
ПДВ (26.791,20 КМ без ПДВ),
период трајања: 20.09.2018.Набавка горива 'Супер
20.09.2019. године, рок
Нафтни деривати, Отворени петрол'' д.о.о. извршења: дефинисаће се
гориво, електрична поступак - Бања Лука,
појединачним уговорима, рок
енергија и остали
1121-1-1- ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
11 извори енергије 98-5440115374000 испостављања фактуре за
1. 09000000-3
78/18
2
испоручену робу

24.06.2019.
31.343,64
20.09.2018. КМ

Интервентни
радови на подручју
општине Лакташи Услуге поправака,
одржавања и сродне
услуге везане за
друмски саобраћај и
11 другу опрему 2. 50230000-6

Вриједност: 19.997,64 КМ са
ПДВ (17.092,00 КМ без ПДВ),
'Центрокоп
период трајања: 24.09.2018.транс'' Жељко 31.12.2018. године, рок
Отворени Дабић
извршења: дефинисаће се
поступак - с.п.Лакташи, појединачним уговорима, рок
1121-1-2- ЈИБ
плаћања: 8 дана од дана
105-5450311503000 пријема рачуна а након
79/18
7
извршеног пријема услуге

19.10.2018.
19.997,64
24.09.2018. КМ

Вриједно
ст:
11.717,88
КМ са
ПДВ
Вриједност: 787.063,20 КМ са (10.015,2
ПДВ (672.703,59 КМ без
9 КМ без
ПДВ), период трајања: са
ПДВ),
истеком гарантног рока, рок рок
извршења: 180 радних дана од извршењ
дана увођења у посао,
а: 30 дана
гарантни рок: 2 године од
од дана
Изградња дјечијег
дана извршеног техничког
обостран
вртића у
'Марковић
прегледа објекта, рок
ог
Александровцу Отворени инвест РМ'' плаћања: у законском року, по потписив
Грађевински радови поступак - д.о.о.
испостављеним ситуацијама ања овог
на зградама за
1121-1-3- Лакташи, ЈИБ за изведене радова (плаћање уговора,
11 дјечји вртић 106-5440175644000 врши Министарство
25.07.201
3. 45214100-1
81/18
3
финансија РС)
9. године

798.780,95
KM
Министарст
во
финансија
Републике
Српске из
средстава
клириншког
20.09.2018. дуга

Универзитет
у Бањој Луци
''Електротехн
Набавка уређаја за
ички
надзор и управљање
факултет''
јавном расвјетом Бања Лука,
Мрежни
ЈИБ
11 оперативни систем - Директни 440101772005
4. 32425000-8
споразум 7

Вриједност: 4.998,24 КМ са
ПДВ (4.272,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 24.09.2018.24.09.2019. године, рок
извршења: 7 дана од дана
обостраног потписивању
уговора, рок плаћања: по
извршеној испоруци и
испостављеној фактури

Вриједност: 3.962,79 КМ са
ПДВ (3.387,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеом
гарантног рока, рок
'Te Ca Siизвршења: 25.09.2018.Адаптација зграде
Monting''
30.10.2019. године, гарантни
општинске управе
д.о.о. Бања
рок: 1 година од дана предаје
(предулаз) Лука, ЈИБ
окончане ситуације, рок
11 Адаптација зграда - Директни 440253432000 плаћања: у законском року, по
5. 45262700-8
споразум 6
испостављеним ситуацијама

16.10.2018.
24.09.2018. 4.998,24 КМ

14.12.2018.
25.09.2018. 3.962,79 КМ

Вриједност: 1.903,47 КМ са
ПДВ (1.626,90 КМ без ПДВ),
Антивирусни
период трајања: 01.10.2018.програм за заштиту
01.10.2019. године, рок
информационог
'Lanaco'' д.о.о. извршења: 5 дана од дана
система Бања Лука,
обостраног потписивању
Антивирусни
ЈИБ
уговора, рок плаћања: по
11 програмски пакет - Директни 440085319000 извршеној инсталацији и
6. 48761000-0
споразум 7
испостављеној фактури

01.11.2018.
1.903,47
01.10.2018. KM

Вриједност: 2.150,61 КМ са
ПДВ (1.838,13 КМ без ПДВ),
период трајања: са истеком
Набавка материјала
гарантног рока, рок
за уличну расвјету
'Елтинг-НН'' извршења: 7 дана од дана
ради постављања
д.о.о.
обостраног потписивању
исте у Косјерову МЗ
Градишка,
уговора, гарантни рок: 2
Маглајани - Уличне
ЈИБ
године, рок плаћања: по
11 свјетиљке Директни 440256059000 извршеној испоруци и
7. 34928530-2
споразум 3
испостављеној фактури

01.11.2018.
24.09.2018. 2.150,54 КМ

Вриједност: 3.886,39 КМ са
ПДВ (3.321,70 КМ без ПДВ),
период трајања: са
извршењем услуге и предајом
елабората Плана, рок
извршења: израда и предаја
овјереног преднацрта Плана 20 дана од дана закључења
уговора, израда и предаја
нацрта Плана - 20 дана од
дана одржавања стручне
расправе о преднацрту Плана,
израда и предаја приједлога
Плана - 20 дана од одржав.
стручне расправе о
примједбама, приједлозима и
мишљењима на нацрт Плана,
израда и предаја елабората
Израда
Плана - 10 дана од дана
Регулационог плана
усвајања приједлога Плана на
за подручје поред
'Геопут'' д.о.о. сједници Скупштине општине
језера у Трну Бања Лука,
Лакташи, рок плаћања: након
Услуге техничког Конкурен ЈИБ
предаје предметне
11 пројектовања тски
440084029000 документације и
8. 71320000-7
захтјев
2
испостављања фактуре

10.10.2018.

Услуге провођења
систематске
дератизације на
подручју општине
Лакташи - Услуге
11 дератизације 9. 90923000-3

Вриједност: 9.945,00 КМ са
ПДВ (8.500,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 22.10.2018.31.12.2018. године, рок
извршења: по добијеном
'Еко Бел''
налогу и да заврши до
д.о.о.
31.12.2018. године, рок
Конкурен Лакташи, ЈИБ плаћања: 30 дана од дана
тски
440085548000 извршених услуга и
захтјев
2
испостављене фактуре

05.12.2018.
22.10.2018. 9.945,00 КМ

Вриједност: 3.713,58 КМ са
ПДВ (3.174,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
извршењем услуге и предајом
елабората Плана, рок
извршења: израда и предаја
овјереног преднацрта Плана 20 дана од дана закључења
уговора, израда и предаја
нацрта Плана - 20 дана од
дана одржавања стручне
расправе о преднацрту Плана,
израда и предаја приједлога
Плана - 20 дана од одржав.
Израда Измјене
стручне расправе о
дијела
примједбама, приједлозима и
Регулационог плана
мишљењима на нацрт Плана,
дијела подручја
израда и предаја елабората
насеља Трн у
Плана - 10 дана од дана
општини Лакташи усвајања приједлога Плана на
секција Б (подручје
'Пројект'' а.д. сједници Скупштине општине
касарне Сарица) Бања Лука,
Лакташи, рок плаћања: након
Услуге техничког Конкурен ЈИБ
предаје предметне
12 пројектовања тски
440155597000 документације и
0. 71320000-7
захтјев
4
испостављања фактуре

18.01.2021.
30.10.2018. 3.713,58 КМ

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

Вриједност: 10.000,00 КМ са
ПДВ (8.546,80 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
роба, рок извршења: 30 дана
'Dak family'' од дана обостраног
д.о.о.
потписивања уговора, рок
Конкурен Лакташи, ЈИБ плаћања: у законском року,
тски
440397493000 након примитка фактуре за
захтјев
7
испоручену робу

Израда приједлога
оптималних
пројектних рјешења
(комерцијални микс
простор) 'План'' д.о.о.
Пројектовање и
Бања Лука,
извођење
ЈИБ
12 истраживања и
Директни 440157646000
2. развоја - 73300000-5 споразум 6

Вриједност: 5.500,00 КМ са
ПДВ (4.700,85 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
предметне документације,
рок извршења: 10 радних
дана, рок плаћања: након
предаје предметне
документације и
испостављања фактуре

14.02.2019.
9.999,76
25.10.2018. KM

28.12.2018.
05.11.2018. 5.500,00 КМ

П.П.Т.Р.
Услуге поправака и
''Средић''
одржавања
Драган
намјештаја - Услуге
Средић, с.п.
поправака и
Трн одржавања
Лакташи, ЈИБ
12 намјештаја Директни 450312259000
3. 50850000-8
споразум 0

Вриједност: 5.896,80 КМ са
ПДВ (5.040,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 15.11.2018.31.12.2018. године, рок
извршења: 30 дана од дана
обостраног потписивања овог
уговора, рок плаћања: након
испостављања фактуре за
извршене услуге

23.01.2019.
15.11.2018. 5.896,80 КМ

Занатска
радња
Одржавање јарбола
''Механика
и носача за заставе Малетић'' с.п.
Услуге
Јакуповци инсталирања
Лакташи, ЈИБ
12 јарбола за заставе - Директни 451077890000
4. 51122000-3
споразум 1

Вриједност: 3.485,00 КМ без
ПДВ, период трајања: са
завршетком услуге, рок
извршења: 30 дана од дана
обостраног потписивања овог
уговора, рок плаћања: након
испостављања фактуре за
извршене услуге

23.01.2019.
14.11.2018. 3.485,00 КМ

Вриједност: 3.188,00 КМ без
ПДВ, период трајања: са
Рецертификација
извршењем услуге, рок
система управљања
'Burea Veritas извршења: максимално два
ИСО 9001:2015 Croatia'' д.о.о. дана, рок плаћања: 30 дана од
12 Ревизорске услуге - Директни Ријека, ЈИБ дана испостављања фактуре за
5. 79212000-3
споразум 82798532151 стварно извршену услугу

26.12.2018.
3.188,00
06.11.2018. KM

Вриједност: 3.512,50 КМ са
Набавка материјала
ПДВ (3.002,14 КМ без ПДВ),
за довршетак
период трајања: са испоруком
радова на
'Pop trade''
робе, рок извршења: по
Друштвеном дому у
д.о.о.
налогу наручиоца, рок
Јаружанима Лакташи, ЈИБ плаћања: по извршеној
12 Цемент - 44111200- Директни 440117709000 испоруци и испостављеној
6. 3
споразум 9
фактури

Набавка гума за
службена возила 12 Газни слој гуме
7. точка - 19511300-4
Ресторанске услуге
за потребе
манифестације
''Дани ракије и
традиционалне
гастрономије'' Услуге ресторана и
услуге послуживања
12 храном - 553000008. 3

Вриједност: 2.496,03 КМ са
ПДВ (2.133,36 КМ без ПДВ),
период трајања: са испоруком
'Аутостарчев робе, рок извршења: 3 дана
ић'' д.о.о.
од дана обостраног
Бања Лука,
потписивања уговора, рок
ЈИБ
плаћања: 30 дана од дана
Директни 440228136000 извршене испоруке и
споразум 6
испостављања фактуре

Јавни
позив у
складу са
Анексом
II дио Б 1121-0-25-7-95/18

'Супер
петрол'' д.о.о.
Бања Лука,
ПЈ Хотел
''Браћа
Ђукић''
Друговићи,
ЈИБ
440115374003
7

Вриједност: 3.299,40 КМ са
ПДВ (2.820,00 КМ без ПДВ),
период трајања: до завршетка
цјелокупног уговореног
посла, рок извршења: у
термину који му доставу
уговорни орган, рок плаћања:
15 дана од дана испостављања
фактуре за извршене услуге

28.12.2018.
3.512,50
22.11.2018. KM

23.01.2019.
20.11.2018. 2.208,00 КМ

06.12.2018.
22.11.2018. 3.299,40 КМ

12
9.

13
0.

Противерозивне
мјере, редовно
чишћење,
регулација, санација
и заштита водотока
и канала Грађевински радови
на преводницама на
каналима 45248100-8
Сервис УПС уређеја
- замјена батерија Услуге
инсталирања
опреме за
управљање
електричном
струјом - 511122002

КП
''Комуналац''
а.д. Лакташи,
Конкурен ЈИБ
тски
440114793000
захтјев
2

'Toscana''
д.о.о.
Лакташи, ЈИБ
Директни 440089543000
споразум 8

Вриједност: 24.909,30 КМ са
ПДВ (21.290,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 07.12.2018.31.12.2018., рок извршења:
дефинисаће се појединачним
уговором, рок плаћања: 60
дана од дана пријема рачуна а
након извршеног пријема
услуге
Вриједност: 3.931,20 КМ са
ПДВ (3.360,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 10.12.2018.31.12.2018., рок извршења: 7
дана од дана обостраног
потписивања овог уговора,
рок плаћања: по извршеној
испоруци и испостављеној
фактури

10.01.2019.
24.909,30
07.12.2018. КМ

10.12.2018.
10.12.2018. 3.931,20 КМ

Интервентни
'Центрокоп
радови на санацији
транс'' Жељко
клизишта на
Дабић
подручју општине
с.п.Лакташи,
Лакташи - Чишћење
ЈИБ
13 и санација тла Директни 450311503000
1. 90522400-6
споразум 7

КП
Набавка
''Комуналац''
новогодишње
а.д. Лакташи,
расвјете - Друмска
ЈИБ
13 расвјета - 34993000- Директни 440114793000
2. 4
споразум 2

Вриједност: 6.996,60 КМ са
ПДВ (5.980,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са
извршењем услуга, рок
извршења: 7 дана од дана
обостраног потписивања овог
уговора, рок плаћања: 8 дана
од дана испостављања
фактуре а након извршене
услуге
Вриједност: 7.020,00 КМ са
ПДВ (6.000,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 11.12.2018.31.12.2018., рок извршења: 7
дана од дана обостраног
потписивања овог уговора,
рок плаћања: по извршеној
испоруци и испостављеној
фактури

Вриједност: 6.999,53 КМ са
ПДВ (5.982,50 КМ без ПДВ),
период трајања: са
'Центрокоп
извршењем услуга, рок
Санација моста у
транс'' Жељко извршења: 7 дана од дана
Слатини на
Дабић
обостраног потписивања овог
Софијиној ријеци у
с.п.Лакташи, уговора, рок плаћања: 8 дана
Ђукића Лукама ЈИБ
од дана испостављања
13 Земљани радови - Директни 450311503000 фактуре а након извршене
3. 45112500-0
споразум 7
услуге

10.01.2019.
07.12.2018. 6.996,60 КМ

19.02.2019.
11.12.2018. 7.020,00 КМ

10.01.2019.
05.12.2018. 6.999,53 КМ

Вриједност: 19.992,00 КМ са
ПДВ (17.087,18 КМ без ПДВ),
период трајања: са
Израда Основе
извршењем услуга, рок
заштите, уређења и
Јавна
извршења: 258 дана од дана
коришћења
установа
потписа уговора за израду
пољопривредног
Пољопривред Основе, рок плаћања: 50% по
земљишта општине
ни институт достави приједлога Основе и
Лакташи - Услуге у
РС, Бања
испостављању и овјери
области
Конкурен Лука, ЈИБ
фактуре а 50% након што
13 пољопривреде тски
440080228000 Скупштина општине усвоји
4. 77100000-1
захтјев
1
приједлог Основе

17.01.2020.
19.992,00
27.11.2018. КМ

Вриједност: 3.299,40 КМ са
ПДВ (2.820,00 КМ без ПДВ),
период трајања: након истека
гарантног рока, гарантни рок:
годину дана од дана трајања
'Телефонија уговора (с тим да за лантерне
Видаковић'' је 36 мјесеци), рок извршења:
Набавка и монтажа
д.о.о. Добој, 2 дана од дана обостраног
семафора ЈИБ
потписивања уговора, рок
13 Семафори Директни 440001158000 плаћања: по завршеном послу
5. 34996100-6
споразум 1
и испостављеном рачуну

24.12.2018.
12.12.2018. 3.299,40 КМ

13
6.

13
7.

Вриједност: 49.849,99 КМ са
ПДВ (42.606,83 КМ без ПДВ),
период трајања: након истека
гарантног рока, гарантни рок:
2 године од дана извршене
примопредаје радова, рок
'Нискоградња' извршења: 10 дана од дана
' д.о.о.
добијања налога, рок
Конкурен Лакташи, ЈИБ плаћања: у законском року по
тски
440117962000 испостављеним ситуацијама а
захтјев
5
након завршеног посла

31.12.2018.
49.849,99
19.12.2018. КМ

Вриједност: 6.000,00 КМ без
ПДВ, период трајања:
19.12.2018.-31.12.2018.
године, рок извршења:до
28.12.2018. године, рок
плаћања: у законском року по
извршеним услугама и
испостављеном рачуну

04.02.2019.
6.000,00
19.12.2018. KM

Санација путног
правца Буковица Церици, општина
Лакташи - Радови
на путевима 45233140-2
Услуге савјетовања
у вези са
имплементацијом
обновљивих извора
енергије на
општинске јавне
објекте - Услуге
савјетовања у
'Зив-тица''
питањима животне
д.о.о. Загреб,
средине - 90713000- Директни ОИБ
8
споразум 12485381173

Одржавање
проходности
локалних и
некатегорисаних
путева у зимским
условима на
подручју општине
Лакташи за
2018/2019 годину 13 Услуге чишћења
8. снијега - 90620000-9

Вриједност: 172.129,23 КМ са
ПДВ (147.119,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
30.11.2018.-31.03.2019.
Отворени 'Нискоградња' године, рок извршења:
поступак - ' д.о.о.
дефинисаће се појединачним
1121-1-2- Лакташи, ЈИБ уговорима, рок плаћања: 30
126-5440117962000 дана од дана испостављања
103/18
5
ситуације за извршене услуге

Вриједност: 377.851,44 КМ са
ПДВ (322.949,95 КМ без
ПДВ), период трајања: након
истека гарантног рока,
гарантни рок: 2 године од
дана извршене примопредаје
Изградња
радова, рок извршења: 6
амбуланте
мјесеци рачунајући од дана
породичне
увођења у посао, рок плаћања:
медицине у
'Универзал
у законском року по
Слатини - Радови на Отворени БС'' д.о.о.
испоставњеним ситуацијама
нискоградњи и
поступак - Бања Лука,
за извршене радове
радови на
1121-1-3- ЈИБ
(Министарство финансија РС
13 високоградњи123-5440014527000 317.000,00 а остатак Општина
9. 45220000-5
101/18
9
Лакташи)

28.03.2019.
107.155,61
30.11.2018. КМ

05.02.2020.
60.778,29
KM а
остатак од
317.000,00
КМ
Министарст
во
финансија
11.12.2018. РС

Услуге разгртања
снијега са градских
саобраћајница
(тргова, тротоара,
паркинга и др.),
набавка
индустријске соли и
одржавања
проходности у
зимским условима
за зимску сезону
2018/19 - Услуге
14 чишћења снијега 0. 90620000-9

КП
Отворени ''Комуналац''
поступак - а.д. Лакташи,
1121-1-2- ЈИБ
127-5440114793000
102/18
2

КП
''Комуналац''
Набавка профила за
а.д. Лакташи,
рампу на мосту у
ЈИБ
14 Трну - Профили Директни 440114793000
1. 44334000-0
споразум 2

Вриједност: 130.547,43 КМ са
ПДВ (111.579,00 КМ без
ПДВ), период трајања:
20.11.2018.-31.03.2019.
године, рок извршења:
дефинисаће се појединачним
уговорима, рок плаћања: 30
дана од дана испостављања
ситуације за извршене услуге
Вриједност: 2.574,00 КМ са
ПДВ (2.000,00 КМ без ПДВ),
период трајања: 26.12.2018.31.12.2018. године, рок
извршења: 7 дана од дана
обостраног потписивања овог
уговора, рок плаћања: по
испорученој роби и
испостављеном рачуну

29.03.2019.
68.913,63
20.11.2018. КМ

11.01.2019.
26.12.2018. 2.574,00 КМ

Вриједност: 4.004,92 КМ са
ПДВ (3.423,00 КМ без ПДВ),
период трајања: са извршеном
испоруком робе, рок
Набавка бетонских
'Бепро'' д.о.о. извршења: до краја 2018.
цијеви - Бетонске
Лакташи, ЈИБ године, рок плаћања: по
14 цијеви и прибор Директни 440118721000 испорученој роби и
2. 44114220-0
споразум 2
испостављеној фактури

11.01.2019.
25.12.2018. 4.004,92 КМ

Набавка средстава
за одржавање
хигијене - Тоалетни
папир, марамице,
пешкири и салвете Вриједност: 6.362,46 КМ са
33760000-5,
ПДВ (5.438,00 КМ без ПДВ),
Средство за
период трајања: 26.12.2018.чишћење руку 26.12.2019. године, рок
33741100-7,
'Кецком''
извршења: дефинисаће се у
Папирни брисачи за
д.о.о. Бања
налогу Наручиоца, рок
руке - 33763000-6, Конкурен Лука, ЈИБ
плаћања: 30 календарских
14 Тоалетни папир тски
440084622000 дана од дана испостављања
3. 33761000-2
захтјев
6
фактуре за испоручену робу

05.02.2020.
26.12.2018. 6.359,48 КМ

Осигурање имовине
и лица и осигурање
возила Општинске
управе општине
Лакташи -Услуге
осигурања 66510000-8, Услуге
осигурања имовине 66515200-5, Услуге
осигурања од
несрећа - 665121003, Услуге осигурања Конкурен
14 моторних возила - тски
4. 66514110-0
захтјев

Вриједност: 7.983,40 КМ без
ПДВ, период трајања:
20.12.2018.-20.12.2019.
године, рок извршења: у року
'Дрина
од 7 дана од дана предаје
осигурање''
комплетиране документације
а.д. Милићи, (одштетног захтјева), рок
Филијала
плаћања: два пута у току
Бања Лука,
године (полугодишње) a
ЈИБ
осигурање моторних возила
440025847000 по датуму доспијећа, на
4
основу испостављене фактуре

04.12.2019.
20.12.2018. 7.979,65 КМ

М.П.

Потпис одговорног лица
______________________

