ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Акционарско друштво

БАЊА ЛУКА, Ул. Цара Лазара 29
Уписана код Oсновног суда у Бањој Луци у Рег. ул. број: 1 - 10829 - 00
Тел: 051/430-500,432-700; Тел/факс: 051/432-333, e-mail: info@lutrijars.com
матични број: 1824902; ЈИБ: 4401560970004
Жиро рачуни: 5510010001281981 Unicredit bank a.d.; 562-099-00000296-91 НЛБ Развојна банка а.д.;
567-241-10000012-84 Sberbank; 5655014200000629 Бобар банка а.д.; 555-007-00219615-42 Нова банка а.д.;

Број: 5923-УП/14
Бања Лука, 12.12.2014. године
На основу члана 43. алинеја 20 Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука Управа Предузећа,
на тринаестој сједници одржаној 12.12.2014. године, једногласно је усвојила

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОТВОРЕНИ И ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК
Р.
бр.

Опис набавке/ предмет набавке

Процјењена Врста поступка
вриједност

1.

Сукцесивна израда и испорука
инстант и експрес срећки/роба

Отворени поступак
( оквирни споразум
на двије године )

2.

Телекомуникацијске услуге (
фиксна и мобилна телефонија )/
услуга
Закуп термина на ТВ за емитовање
емисије извлачења томболских
игара и закуп простора телетекст
сервиса / услуга
Одржавање и сервисирање
основних средстава и опреме (
софтвер, сервера и
терминали)/услуга
Рекламирање Лутрије РС у кино
дворанама/ услуга

55.000,00 (
за период од
двије
године,
110.000,00 )
59.000,00

Отворени поступак

I квартал

75.000,00

Отворени поступак

II квартал

60.000,00

Преговарачки
поступак без објаве

III квартал

18.000,00

Преговарачки
поступак без објаве

I квартал

3.

4.

5.

Оквирни
период
покретања
поступка
I квартал

КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ
6.
7.

Креирање и израда пропагандних
средстава/ услуга
Рекламирање преко ТВ и радио

15.000,00
20.000,00

Конкурентски
захтјев
Конкурентски

I квартал
I квартал

8.

станица путем агенција за
маркетинг/ услуга
Термо ролне / роба

33.000,00

9.

Гориво/ роба

15.000,00

10.

Штампарске услуге ( израда и
испорука помоћних листића за ТВ
Бинго и Лото )/ услуга
Објављивање лутријског додатка,
маркице, коначног извјештаја,
одлука и обавјештења у дневним
новинама/ услуга
Осигурање имовине, опреме,
возила и лица / услуга
Канцеларијски материјал / роба

50.000,00

Киосци-алуминијски/роба
( Инвестиција )
Аутомобил за потребе Лутрије
РС/роба
( Инвестиција )
Рекламирање путем билборда/
услуга
Рекламирање на веб порталима/
услуга
Рекламирање на концертима/
услуга
Рекламирање на аутобусима /
услуга
Рекламирање у дневним новинама/
услуга
Набавка аутомобила у сврху
додјеле као главне награде (
премије ) у играма на срећу (
Васкршњи и Божићни ТВ Бинго ),
2 ком. / роба
Набавка робних награда ( нпр. ТВ,
лап топ, мобилни телефони, итд. )
у сврху додјеле у игри на срећу (
Васкршњи или Божићни ТВ Бинго
) / роба
Набавка услуге дизајнирања и
постављања рекламних тенди,
сталака за листиће, свјетлећих
реклама, поправка сцениграфије и
сл./ услуга
Терминалски уређаји са
апликативним и комуникацијским
софтвером и ГПРС-ом / роба ( 25
ком. )
( Инвестиција )

24.000,00

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

захтјев
Конкурентски
захтјев
Конкурентски
захтјев
Конкурентски
захтјев

I квартал

42.000,00

Конкурентски
захтјев

III квартал

11.000,00

Конкурентски
захтјев
Конкурентски
захтјев
Конкурентски
захтјев
Конкурентски
захтјев

III квартал

Конкурентски
захтјев
Конкурентски
захтјев
Конкурентски
захтјев
Конкурентски
захтјев
Конкурентски
захтјев
Конкурентски
захтјев

I- IV квартал

12.000,00

Конкурентски
захтјев

II и IV
квартал

10.000,00

Конкурентски
захтјев

I- IV квартал

50.000,00

Конкурентски
захтјев

I- IV квартал

16.000,00

50.000,00

10.000,00
10.000,00
20.000,00
13.000,00
10.000,00
60.000,00
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I квартал
I квартал

IV квартал
I- IV квартал
I- IV квартал

I- IV квартал
I- IV квартал
I- IV квартал
I- IV квартал
II и IV
квартал

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.

45.
46.
47.
48.

Адвокатске и нотарске
услуге/услуга
Банкарска гаранција ( у складу са
обавезом према Закону о играма
на срећу ) / услуга
Обезбјеђење просторија
Стручно оспособљавање
радника/услуга
Услуга кориштења
интернета/услуга
Одржавање возила/услуга
Одржавање дизел ел.
агрегата/услуга
Гумени точкићи за лутријске
терминале / роба
Рачунарска опрема/ роба
Разне набавке за одржавање
просторија ( киоск и пословни
простор ) продјне мреже( неонке,
сијалице, бравице,разни вијци,
итд. ) /роба
Остало ( дијелови и ситне
поправке, одржавање пословних
просторија)/ роба
Објава огласа и обавјештења у
дневним новинама / услуга
Штампање полугодишњих и
годишњих извјештаја, рекламних
плаката, образаца / услуга
Банкарске услуге / услуге
Чишћење пословних просторија /
услуга
Пића и напици / роба
Средства за одржавање хигијене /
роба
Вођење послова уз области
заштите на раду и заштите од
пожара / услуга
Ревизија финансијских извјештаја
за 2015. годину/ услуга
Закуп простора ( штанд/кућица )
на манифестацији
„Зимзоград“/услуга
Рекламирање на бензиским
пумпама / услуга
Рекламирање на спортским
такмичењима/ услуга
Рекламирање у „Поштама Српске“
/ услуга
Рекламирање на манифестацији
„Театар фест“ у Народном

5.000,00

Директни споразум

I- IV квартал

700,00

Директни споразум

I квартал

2.000,00
4.500,00

Директни споразум
Директни споразум

I квартал
I- IV квартал

4.000,00

Директни споразум

I квартал

6.000,00
3.000,00

Директни споразум
Директни споразум

I квартал
I квартал

2.000,00

Директни споразум

I- IV квартал

3.000,00
3.000,00

Директни споразум
Директни споразум

I- IV квартал
I- IV квартал

5.000,00

Директни споразум

I- IV квартал

6.000,00

Директни споразум

I- IV квартал

5.000,00

Директни споразум

I квартал

6.000,00
6.000,00

Директни споразум
Директни споразум

II квартал
III квартал

2.000,00
5.000,00

Директни споразум
Директни споразум

III квартал
III квартал

4.200,00

Директни споразум

III квартал

4.000,00

Директни споразум

IV квартал

2.500,00

Директни споразум

IV квартал

4.500,00

Директан споразум

I- IV квартал

7.000,00

Директан споразум

I- IV квартал

3.000,00

Директан споразум

I- IV квартал

2.000,00

Директан споразум

II квартал
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49.

50.

51.

52.

позоришту РС/ услуга
Рекламирање на осталим
манифестацијама и представама/
услуга
Канцеларијски намјештај (
столице, столови, ормари ) –по
потреби/роба
( Инвестиција )
Набавка нових рачунара за
потребe свих служби Предузећа/
роба ( цца 5 ком. )
(Инвестиција)
Набавка бар код читача, 25 ком. /
роба (Инвестиција)

5.000,00

Директан споразум

I- IV квартал

5.000,00

Директан споразум

I- IV квартал

7.500,00

Конкурентски
захтјев / директан
споразум

I- IV квартал

5.000,00

Директан споразум

I- IV квартал

НАБАВКЕ ЗА ИГРЕ НА ТЕРЕТ ФОНДА ДОБИТАКА
1.

Набавке аутомобила за једну
робно новчану инстант срећку (
МЕГА серија 003) / роба

17.778,00
КМ без
ПДВ/ један
аутмобил

Отворени поступак, I- IV квартал
Оквирни уговор
закључен на двије
године 24.02.2014.24.02.2016.

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЈЕЊУЈЕ ЗАКОН
Р.
бр.

Опис набавке/ предмет набавке

1.

3.

Закуп пословних просторија за
дирекцију предузећа/ услуга
Закуп градског грађевинског
земљишта за наше продајне
објекте ( киоске ) /услуга
Електрична енергија/ роба

4.

Топлотна енергија/роба

5.

Вода/роба

6.

Управна зграда/ роба
2.000.000,00
( инвестиција )
Чврсти објекти за продајну мрежу/ 40.000,00
роба
( ивестиција)

2.

7.

Процјењена
вриједност

Основ за изузеће
од примјене ЗЈН
Члан 10, став 1,
тачка е) ЗЈН
Члан 10, став 1,
тачка е) ЗЈН
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Члан 10, став 1,
тачка д) ЗЈН
Члан 10, став 1,
тачка д) ЗЈН
Члан 10, став 1,
тачка д) ЗЈН
Члан 10, став 1,
тачка е) ЗЈН
Члан 10, став 1,
тачка е) ЗЈН

Оквирни
период
покретања
поступка
I квартал
I- IV квартал
I- IV квартал
I- IV квартал
I- IV квартал
I- IV квартал
I- IV квартал

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ
Р.
бр.

Опис набавке/ предмет набавке

Процјењена Врста поступка
вриједност

1.

Набавка нових рачунара за
потрееб свих служби Предузећа/
роба ( цца 5 ком. )
Канцеларијски намјештај (
столице, столови, ормари ) –по
потреби/роба
Терминалски уређаји са
апликативним и комуникацијским
софтвером и ГПРС-ом ( 25 ком. )/
роба
Киосци-алуминијски/роба

7.500,00

5.

Чврсти објекти за продајну
мрежу/роба

40.000,00

6.

Аутомобил за потребе Лутрије
РС/роба ( 1 ком. )
Управна зграда/роба

50.000,00

Набавка бар код читача, 25 ком. /
роба (Инвестиција)

5.000,00

2.

3.

4.

7.

8.

5.000,00

Конкурентски
захтјев / директан
споразум
Директан споразум

Оквирни
период
покретања
поступка
I- IV квартал
I- IV квартал

50.000,00

Конкурентски
захтјев

I- IV квартал

24.000,00

Конкурентски
захтјев
Изузеће од
примјене Закона
(Члан 10, став 1,
тачка е) ЗЈН )
Конкурентски
захтјев
Изузеће од
примјене Закона
(Члан 10, став 1,
тачка е) ЗЈН )
Директан споразум

I- IV квартал

2.000.000,00

I- IV квартал

I- IV квартал
I- IV квартал

I- IV квартал

НАПОМЕНА:
А)
1. Набавка инстант и експрес срећки је неопходна због увођења нових игара – инстант и
експрес лутрија, као и обнављањем постојећих игара, увођењем нових серија;
2. Набавка телекомуникацијских услуга ( мобилна и фиксна телефонија )је неопходна због
нормалног функционисања Предузећа
3. Набавка услуге закупа термина је у сврху директоног емитовања извлачења
томболских игара, емисије ТВ Бинго и реемитовања извлачења бројева Лото-а, те закуп
простора тетлетекст сервиса за објаву резултата игара Лутрије РС;
4. Одржавање и сервисирање основних средстава и опреме неопходно је због сигурности рада
на постојећој опреми како и због даљње техничке подршку у употреби исте (терминали,
софтвер, сервер итд.);
5. Набавка из разлога популаризације игара на срећу које приређује Лутрија РС међу
популацијом која до сада није била редован играч ( млађи људи који чешће иду на кино
пројекције, а који нису играли игре на срећу из лутријиног асортимана );
6. Набавка услуге креирања и израде пропагандних средстава ( рекламних спотова, радио
џинглова, најавних шпица, огласа, телопа и плаката ) из разлога осмишљавања и вођења
маркетиншке кампање за редовна и варедна кола игара , као и за постојеће и евентуалне нове
игре;
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7. Набавка услуге рекламирања преко радио станица и преко ТВ је неопходна ради бољег
упознавања играча са постојећим и новим играма као и што веће продаје истих;
8. Набавка термо ролни ( термо папира ) за потребе интерне продајне мреже за штампање
потврда о уплати за игре Бинго и Лото;
9. Набавка горива за потребе службених возила Предузећа и агрегата;
10. Набавка помоћних листића за ТВ Бинго и Лото 7/39 бројева. Помоћни листићи на којима су
штампане комбинације бројева , су неопходни за приређивање игре ТВ Бинго и игре Лото 7/39
бројева;
11. Набавка услуге објављивања лутријског додатка, маркице коначног извјештаја, одлука и
обавјештења у дневним новинама, из разлога што се послије сваког кола игре ТВ Бинго прави
лутријски додатак који садржи податке везане за уплату, висину добитка, број добитника,
бројеве извучене у игри Лото и он се објављује једном седмично у дневним новинама из разлога
транспарентности и информисаности играча и јавности, те законске обавезе;
12. Набавка услуге осигурања имовине, опреме, возила и лица је у складу са законском
обавезом Предузећа да осигура како лица тако и имовину и опрему Предузећа;
13. Набавка канцеларијског материјала из разлога несметаног и континуираног рада Предузећа;
14. Набавка киоска за потребе продајне мреже ( замјена старих дотрајалих ), уколико се укаже
потреба;
15. Набавка једног аутомобила за потребе Лутрије РС , уколико се укаже потреба;
16. Набавке под редним тачкама од 16. до 20. се проводе сукцесивно по потреби, из разлога
промоције Лутрије РС и игара на срећу коју приређује Лутрија РС;
21. Набавка у сврху додјеле једног аутомобила као награде ( премије ) у ванредним колима ТВ
Бинга, за Васкршњи и Божићни ТВ Бинго, из разлога да се анимира и привуче већи број играча;
22. Набавка у сврху додјеле робних награда у ванредним колима ТВ Бинга ( Васкршњи и
Божићни ТВ Бинго ) из разлога да се анимира и привуче већи број играча;
23. Набавка је потребна за несметан и континуиран рад Предузећа, те ситне преправке
сценографије за емисију ТВ Бинго ;
24. Набавка терминалских уређаја са софтвером је неопходна због нормалног функционисања
Предузећа, обнављања дотрајалих терминала на продајним мјестима и евентуално ширења
продајне мреже;
25. Набавке под редним бројем од 25 до 52 су набавке мале вриједности и проводиће се путем
поступка директног споразума, а представљају набавке које су или неопходне због законске
обавезе ( банкарске услуге, банкарска гаранција, вођење послова из области заштите на раду и
заштите од пожара, ревизија финансијских извјештаја за 2015. годину, адвокатске или нотарске
услуге ) или су неопходне из разлога за несметано функционисање Предузећа ( бар код читачи,
чишћење пословних просторија,пиће и напици, средства за одржавање хигијене, рачунарска
опрема, обезбјеђење просторија, одржавање службених возила, одржавање дизел агрегата,
услуга кориштења интернета, гумени точкићи за терминале, канцеларијски намјештај, те остале
ситне набавке за одржавање просторија продајне мреже) или су неопходне због промоције (
рекламирања ) Лутрије РС у циљу популаризације игара на срећу ( рекламирање Лутрије РС на
„Зимзограду“, на спортским такмичењима, на бензиским пумпама, у Поштама Српске, у
Народном позоришту РС, на осталим манифестацијама и представама ).

Б)
У Плану набавки се налазе и набавке које иду на терет фонда добитака, а то је аутомобил
RENAULT MEGANE који се додјељује у робно-новчаној инстант срећки МЕГА серија 002, а
који се набавља на основу оквирног уговора закљученог на период двије године 24.02.2014. –
24.02.2016. године. Цијена једног аутомобила износи 17.778,00 КМ без ПДВ-а.
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Ц)
Набавке на које се не примјењује Закон о јавним набавкама БиХ:
1.Набавка закупа пословних просторија за дирекцију Предузећа – изузеће од примјене Закона је
члан 10 став 1 тачка е;
2. Закуп градског грађевинског земљишта у градовима на којем су смјештени наши киосци
широм Републике Српске - изузеће од примјене Закона је члан 10 став 1 тачка е;
3. Набавка електричне енергије - изузеће од примјене Закона је члан 10 став 1 тачка д;
4. Набавка топлотне енергије - изузеће од примјене Закона је члан 10 став 1 тачка д;
5. Набавка услуге водоводне и канализационе мреже - изузеће од примјене Закона је члан 10
став 1 тачка д;
6. Набавка управне зграде ( инвестиција ) - изузеће од примјене Закона је члан 10 став 1 тачка е;
7. Набавка чврстих објеката за потребе продајне мреже - изузеће од примјене Закона је члан 10
став 1 тачка е;
Д)
У Плану набавки описан је програм инвестиција који ће се реализовати у складу са потребама
Предузећа путем поступака јавних набавки.
Е)
За набавке које нису предвиђене Планом набавки, а набавка је неопходна ради обезбјеђења
функционисања капацитета или прилагођавања тржишним захтијевима, набавка се може
покренути у оквиру укупног планираног годишњег буџета, тј. предвиђених трошкова Предузећа.

Доставити :
- Одбору за ревизију Лутрије РС а.д. Бања Лука;
- Надзорном одбору Лутрије РС а.д. Бања Лука;
- А/А

Предсједник
Управе Предузећа
________________________
Рајко Радовановић
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