ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Акционарско друштво
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Број: 2120-УП/17
Бања Лука, 24.04.2017. године
На основу члана 17 став 1 Закона о јавним набавкама, а у складу са чланом 11
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова Лутрије РС а.д. Бања Лука и чланом 43
Статута Лутрије РС а.д. Бања Лука, Управа Предузећа на деведесетшестој сједници одржаној
24.04.2017. године једногласно усваја
ОДЛУКУ
о допуни Плана јавних набавки за 2017. годину
Члан 1.
План јавних набавки за 2017. годину бр. 5696-УП/16, усвојен на осамдесетпрвој сједници
Управе Предузећа 01.12.2016. године, допуњује се у сљедећим дијеловима:
А ) ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОТВОРЕНИ И ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК
Р.
бр.

Опис набавке/ предмет набавке

Процјењена
вриједност (
без ПДВ-а)

Врста
поступка

1.

Набавка услуге рекламирања на
Алтернативној телевизији/ услуга

30.000,00

Преговарачки
поступак

Оквирни
период
покретања
поступка
II квартал

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ
Р.
бр.

Опис набавке/ предмет набавке

Процјењена
вриједност (
без ПДВ-а)

Врста
поступка

2.

Адвокатске услуге/ услуга

6.000,00

Директни
споразум

Оквирни
период
покретања
поступка
I- IV
квартал

Члан 2.
О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор за опште, парвне и кадровске послове.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење
Лутрија РС а.д. Бања Лука ( Лутрија РС ) и Државна лутрија Србије ( ДЛС ) су закључили
уговор о заједничком организовању игара на срећу. Према том уговору ДЛС је дужна да
обезбједи реемитовање извлачења бројева у играма на срећу, Лото 7 од 39 бројева и ТВ Бинго,
на телевизији која покрива територију гдје Лутрија РС има право приређивања игра на срећу (
територија Републике Српске ), док је Лутрија РС дужна да обезбједи и сноси трошкове
маркетинга. Како је ДЛС закључила уговор о реемитовању са Алтернативном телевизијом, тако
је и набавка услуге рекламирања на Алтернативној телевизији обавеза Лутрије РС.
Набавка адвокатских услуга је неопходна због ангажовања адвоката у стечајном поступку
који се води над имовином Бобар банке а.д. Бијељина у циљу пријаве потраживања Лутрија РС
а.д. Бања Лука и остваривања права као стечајног повјериоца.
Доставити:
- Сектор за опште, правне и кадровске послове
- Сектор маркетинга и комерцијале
- Финансијско рачуноводствени сектор
- Сектор за информационе и комуникационе технологије
- ц/о

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић
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