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
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Жиро рачуни: 5510010001281981 Unicredit bank a.d.. ; 562-099-00000296-91НЛБ Развојна банка а.д.;
567-241-10000012-84 SBERBANK;, 555-007-00219615-42 Нова банка а.д.

Број: 5491-УП/19
Бања Лука, 18.12.2019. године
На основу члана 11. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова, Управа Лутрије РС а.д.
Бања Лука на педесетдругој сједници одржаној дана 18.12.2019. године једногласно усваја
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ
А ) ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Р.
бр.

Опис набавке/ предмет набавке

Процјењена
вриједност

Врста поступка

1.

Телекомуникацијске услуге ( фиксна
и мобилна телефонија )/ услуга
Набавка услуге агенције за маркетинг
и односе са јавношћу/ услуга
Терминалски уређаји са
апликативним и комуникацијским
софтвером и ГПРС-ом, ( цца 50 ком. /
роба
( Инвестиција )
Набавка аутомобила за потребе
Предузећа, ком. 1,/ роба
(Инвестиција )
Набавка аутомобила ( 7 комада ) у
циљу додјеле као награде у инстант
срећки/ роба

55.000,00

Отворени поступак

Оквирни
период
покретања
поступка
I квартал

250.000,00

Отворени поступак

I квартал

130.000,00

Отворени поступак
(закључивање
Оквирног споразума
на двије године )

I- IV квартал

60.000,00

Отворени поступак

I- IV квартал

150.000,00

Отворени поступак
( оквирни споразум)

II- IV квартал

2.
3.

4.
5.

КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ
6.

Термо ролне / роба

25.000,00

7.

Гориво/ роба

17.000,00

8.

Штампарске услуге ( израда и
испорука помоћних листића за ТВ
Бинго и Лото )/ услуга
Објављивање маркице, извјештаја,
огласа и одлука у дневним новинама/
услуга
Осигурање имовине, опреме, возила
и лица / услуга
Киоск-алуминијски, 1 ком. /роба
( Инвестиција )

49.000,00

9.
10.
11.

Конкурентски
захтјев
Конкурентски
захтјев
Конкурентски
захтјев

I квартал

22.000,00

Конкурентски
захтјев

III квартал

15.000,00

Конкурентски
захтјев
Конкурентски
захтјев

I квартал

12.000,00

I квартал
I квартал

I- IV квартал

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

Набавка камера за видео надзор на
продајним мјестима Лутрије РС и
система хитног упозорења у
ванредним ситуацијама (
противпрепадни систем ) за 34
продајна мјеста Лутрије РС са
уградњом истих, роба/услуга
(Инвестиција)
Набавка услуге кредитног задужења
у висини од 300.000,00 КМ у виду
револвинг кредита, на период од
једне године/ услуга
Набавка услуге сервисирања и
одржавања службених возила/услуга
Разне набавке за одржавање
просторија ( киоск и пословни
простор ) продјне мреже( неонке,
сијалице, бравице,багламе,окови,
разни вијци,склопке, каблови,
гријалоце, калорифери, лед
панели,кваке,катанци, полице,
осигурачи, пластичне каналице, итд.
), те гумених точкића за лутријске
терминале /роба

40.000,00

Конкурентски
захтјев

I- IV квартал

15.000,00

Конкурентски
захтјев

I- IV квартал

10.000,00

Конкурентски
захтјев
Конкурентски
захтјев

I квартал

20.000,00

I квартал

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ
Тонери за штампаче / робе
6.000,00
Директни споразум
II квартал
Нотарске услуге/услуга
2.000,00
Директни споразум
I- IV квартал
Шпедитерске услуге/ услуга
2.500,00
Директни споразум
I- IV квартал
Набавка канцеларијског материјал
6.000,00
Конкурентски захтјев I квартал
/роба
Обезбјеђење просторија
3.000,00
Директни споразум
III квартал
Услуга кориштења интернета/услуга
6.000,00
Директни споразум
I квартал
Услуга набавке интернета ( интернет
3.000,00
Директни споразум
I- IV квартал
линк ) за поједина продајна мјеста /
услуга
Набавка ауто гума/роба
2.000,00
Директни споразум
I- IV квартал
Одржавање фотокопир апарата/
2.000,00
Директни споразум
I- IV квартал
услуга
Одржавање и сервисирање клима
3.000,00
Директни споразум
II квартал
уређаја / услуга
Услуга одржавања рачунара и
5.000,00
Директни споразум
I- IV квартал
рачунарске опреме / роба
Набавка рачунарске опреме, за
6.000,00
Директни споразум
I- IV квартал
потребе свих служби у
Предузећу/роба ( штампачи,
монитори, тастауре, мишеви, подлоге
и сл. )
Набавка нових рачунара за потребе
3.000,00
Директни споразум
I- IV квартал
свих служби у Предузећу(цца 2 ком.)
/ роба
( Инвестиција)
Браварски радови на објектима
6.000,00
Директни споразум
I- IV квартал
(киосци и пословни простори)
продајне мреже, у циљу поправке и
одржавања истих / радови
Лимарски радови на на објектима
6.000,00
Директни споразум
I- IV квартал
(киосци и пословни простори)
продајне мреже у циљу поправке и
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31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

одржавања истих / радови
Остали радови на објектима (киосци
и пословни простори)продајне мреже(
нпр. кречење, фарбање, постављање
пултова, надстрешница и сл.
)/услуга/роба/радови
Набавка услуге израде Актуарске
процијене дугорочних примања
запослених према МРС 19 / 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
2020. годину/ услуга
Набавка стручних анализа,
вјештачења,израда техничке
документације (УТ услови, електро
сагласност, елаборати и сл. ) за
потребе Предузећа/ услуга
Набавка услуге дизајнирања и
постављања рекламних тенди и
церада, свјетлећих реклама, лед
расвјете, меш фолије за објекте
продајне мреже/ услуга
Набавка брендираних ПВЦ фолија за
лото листиће и сталака за срећке /
роба
Набавка канцеларијског намјештаја за
потребе свих служби предузећа / роба
Набавка услуге одржавање
сервера/услуга
Набавка услуге одржавања
апликативног софтвера са функцијом
заштите личних података и
одржавање софтвера за обрачун плата
и пореза/ услуга
Набавка услуге доградње софтвера за
обрачун плата и пореза/услуга
Рекламирање на домаћим спортским
такмичењима/ услуга
Рекламирање на међународним
спортским такмичењима/услуга
Рекламирање у „Поштама Српске“ /
услуга
Рекламирање на фејсбуку/услуга
Емитовање празничних честитки у
медијима /услуга
Рекламирање путем сити лајтова на
киосцима/услуга
Рекламирање на киосцима
„Минутица“/ услуга

6.000,00

Директни споразум

I- IV квартал

1.500,00

Директни споразум

IV квартал

6.000,00

Директни споразум

I квартал

6.000,00
6.000,00

Директни споразум
Директни споразум

II квартал
III квартал

2.000,00
6.000,00

Директни споразум
Директни споразум

III квартал
III квартал

6.000,00

Директни споразум

III квартал

6.000,00

Директни споразум

IV квартал

6.000,00

Директни споразум

III- IV квартал

6.000,00

Директан споразум

I- IV квартал

6.000,00

Директан споразум

I- IV квартал

1.000,00

Директан споразум

I- IV квартал

2.000,00

Директан споразум

I- IV квартал

6.000,00

Директан споразум

I квартал

6.000,00

Директан споразум

I- IV квартал

5.000,00

Директан споразум

I- IV квартал

5.000,00

Директан споразум

I- IV квартал

6.000,00

Директан споразум

IV квартал

2.000,00
3.000,00

Директан споразум
Директан споразум

I- IV квартал
I- IV квартал

6.000,00

Директан споразум

I- IV квартал

6.000,00

Директан споразум

I- IV квартал
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54.
55.
56.

57.
58
59.
60.
61.
62.
63.

Рекламирање на киосцима „i
Novime“/услуга
Израда рекламних материјала/услуга
Остале рекламне кампање (
рекламирање на осталим
манифестацијама, представама,
догађајима и сл.) / услуга
Објаве у Службеним гласницима БиХ
и РС / услуга
Набавка хотелских и угоститељских
услуга у циљу прославе нове
године/услуга
Набавка рекламног новогодишњег
материјала /роба
Набавка бар код читача, (цца 50 ком. /
роба (Инвестиција)
Набавка УПС, 2 ком./ роба
(Инвестиција )
Набавка Switch, 2 ком./ роба
(Инвестиција )
Набавка професионалног клима
уређаја за потребе сервер сале, 1
ком./роба
(Инвестиција )

5.000,00

Директан споразум

I- IV квартал

6.000,00
6.000,00

Директан споразум
Директан споразум

I- IV квартал
I- IV квартал

2.000,00

Директан споразум

I- IV квартал

4.000,00

Директан споразум

IV квартал

6.000,00

Директан споразум

IV квартал

6.000,00

Директан споразум

I- IV квартал

6.000,00

Директан споразум

I- IV квартал

6.000,00

Директан споразум

I- IV квартал

3.500,00

Директан споразум

I квартал

Б ) НАБАВКЕ ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
1.

Набавка угоститељских услуга за
потребе репрезентације Предузећа

17.000,00

2.

Правне услуге ( адвокатско заступање
)/ услуга

9.000,00

3.

Стручно оспособљавање
радника/услуга

7.000,00

4.

Систематски преглед радника
Лутрије РС а.д. Бања Лука/ услуга

6.000,00

Процедура за
закључење уговора
за услуге из анекса II
дио Б Закона
Процедура за
закључење уговора
за услуге из анекса II
дио Б Закона
Процедура за
закључење уговора
за услуге из анекса II
дио Б Закона
Процедура за
закључење уговора
за услуге из анекса II
дио Б Закона

I- IV квартал

I- IV квартал

I- IV квартал

I- IV квартал

В ) НАБАВКЕ ЗА ИГРЕ НА ТЕРЕТ ФОНДА ДОБИТАКА
1.

Набавке аутомобила за робно
новчану инстант срећку (
„СЕДМИЦА“ серија 003), 7 ком. /
роба

150.000,00

2.

Набавка два стана у циљу додјеле као
награде у инстант срећки „СТАН“
серија 002/ роба

210.000,00

Набавка проведена
путем Отвореног
поступака, закључен
Оквирни споразум на
период од три године
Набавка спроведена
путем Јавни оглас за
прикупљање понуда

Г ) НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЈЕЊУЈЕ ЗАКОН
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II- IV квартал

I- IV квартал

Р.
бр.

Опис набавке/ предмет набавке

Процјењена
вриједност

Основ за изузеће од
примјене ЗЈН

1.

9.000,00

Члан 10, став 1, тачка
е) ЗЈН

2.

Закуп градског грађевинског
земљишта за наше продајне објекте (
киоске ), /услуга
Комуналне и републичке таксе

70.000,00

3.

Електрична енергија/ роба

31.000,00

4.

Топлотна енергија/роба

13.000,00

5.

Вода/роба

3.000,00

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
д) ЗЈН

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

Д ) ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ
Р.
бр.

Опис набавке/ предмет набавке

Процјењена
вриједност

Врста поступка

1.

Набавка нових рачунара за потребе
свих служби Предузећа/ роба ( 2 ком.
)
Терминалски уређаји са
апликативним и комуникацијским
софтвером и ГПРС-ом ( цца 50 ком. )/
роба
Киосци-алуминијски, 1 ком./роба
Набавка бар код читача, ( цца 50 ком.)
/ роба
Набавка аутомобила за потребе
Предузећа/роба
Набавка камера за видео надзор на
продајним мјестима Лутрије РС и
система хитног упозорења у
ванредним ситуацијама (
противпрепадни систем ) за 34
продајна мјеста Лутрије РС са
уградњом истих, роба/услуга
Набавка УПС, 2 ком./ роба
Набавка Switch, 2 ком./ роба
Набавка професионалног клима
уређаја за потребе сервер сале, 1
ком./роба

3.000,00

Директни споразум

Оквирни
период
покретања
поступка
I- IV квартал

130.000,00

Отворени поступак

I- IV квартал

12.000,00
6.000,00

Конкурентски захтјев
Директни споразум

I- IV квартал
I- IV квартал

60.000,00

Отворени поступак

I- IV квартал

40.000,00

Конкурентски захтјев

I- IV квартал

6.000,00
6.000,00
3.500,00

Директан споразум
Директан споразум
Директан споразум

I- IV квартал
I- IV квартал
I квартал

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

НАПОМЕНА:
А)
1. Набавка телекомуникацијских услуга ( мобилна и фиксна телефонија ) је неопходна због нормалног
функционисања Предузећа;
2. Набавка услуге агенције за маркетинг и односе са јавношћу из разлога промоције Лутрије РС и игара
које приређује као и осталог маркетинга неопходно за што бољу промоцију Предузећа;
3. Набавка терминалских уређаја са софтвером је неопходна због нормалног функционисања Предузећа,
обнављања дотрајалих терминала на продајним мјестима и евентуално ширења продајне мреже;
4. Набавка аутомобила за потребе Предузећу ( замјена старог аутомобила );
5. Набавка аутомобила ( 7 ком. ) који ће се додјељивати у робно новчаној лутријској игри на срећу
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инстант срећки „СЕДМИЦА“ серија 003;
6. Набавка термо ролни ( термо папира ) за потребе интерне продајне мреже за штампање потврда о
уплати за игре Бинго и Лото;
7. Набавка горива за потребе службених возила Предузећа ;
8. 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;
9. Набавка услуге објављивања маркице,извјештаја, огласа и одлука 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;
10. 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;
11. Набавка киоска за потребе продајне мреже ( замјена старог киоска ), уколико се укаже потреба;
12. Набавка камера за видео надзор на продајним мјестима Лутрије РС и система хитног упозорења у
ванредним ситуацијама ( противпрепадни систем ) за 34 продајна мјеста Лутрије РС са уградњом истих
неопходна је из разлога смањења ризика и заштите запослених од извршења кривичних дијела и
прекршаја којима се нарушава безбједност, а све у циљу испуњења одредби Закона о мјерама
безбједности у пословању готовим новцем и другим вриједностима ( „Службени гласник РС“ бр. 33/15 );;
13. Набавка кредитног задужења у износу од 300.00,00 КМ у виду револвинг кредита на период једне
године, у циљу одржавања текуће ликвидности Предузећа;
14. Набавка услуге сервисирања и одржавања службених возила Лутрије РС;
15. Набавка разних роба за одржавање просторија продајне мреже (неонке,сијалице,бравице, багламе,
окови, разни вијци, склопке, каблови, гријалоце, калорифери, лед панели,кваке,катанци, полице,
осигурачи, пластичне каналице, итд. ), те гумених точкића за лутријске терминале и других роба
неопходних за нормалан рад Предузећа;
16. Набавке под редним бројем од 16. до 63. су набавке мале вриједности и проводиће се путем
поступка директног споразума, а представљају набавке које су или неопходне због законске обавезе
( банкарске услуге, обезбјеђење просторија,вођење послова из области заштите на раду и заштите од
пожара, ревизија финансијских извјештаја за 2020. годину, нотарске услуге, шпедитерске услуге, објаве у
Службеном гласнику БиХ и РС, услуге стручних анализа-вјештачења и др.) или су неопходне из разлога
за несметано функционисање Предузећа ( канцеларијски материјал и тонери за штампаче, кориштење
интернета,одржавање фотокопир апарата и клима уређаја, санација објеката продајне мреже, чишћење
пословних просторија,набавка средстава за хигијену и пића и напитака, клима уређаји за продајну
мрежу и сервер салу,рачунари, бар код читачи, угоститељске услуге у циљу прославе нове године,
фотокопир апарат, итд.) или су неопходне због промоције ( рекламирања ) Лутрије РС у циљу
популаризације игара на срећу.
Б)
У Плану набавки се налазе и набавке услуга из анекса II дио Б Закона о јавним набавкама које ће се
реализовати у складу са Процедуром за закључење уговора за услуге из анекса II дио Б Закона, а које се
односе на набавку угоститељских услуга, правних услуга, стручног усавршавања радника и здравствених
услуга ( систематски преглед радника ).
В)
У Плану набавки се налазе и набавке које иду на терет фонда добитака, а то су:
- Набавка аутомобила који се додјељује у робно-новчаној инстант срећки „СЕДМИЦА“ серија 003,
7 комада;
- Набавка два стана у циљу додјеле као награде у инстант срећки „СТАН“ серије 002.
Г)
Набавке на које се не примјењује Закон о јавним набавкама БиХ:
1. 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;
2. Комуналне и републичке таксе - изузеће од примјене Закона је члан 10 став 1 тачка д;
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;
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5. Набавка услуге водоводне и канализационе мреже - изузеће од примјене Закона је члан 10 став 1 тачка
д;
Д)
У Плану набавки описан је програм инвестиција који ће се реализовати зависно од потреба Предузећа
путем поступака јавних набавки.
Ђ)
За набавке које нису предвиђене Планом набавки, а набавка је неопходна ради обезбјеђења
функционисања капацитета или прилагођавања тржишним захтијевима, извршиће се допуна Плана
набавки и покренуће се поступак уколико буду осигурана средства у оквиру укупног планираног
годишњег буџета, тј. предвиђених трошкова Предузећа.
Доставити:
- Сектору за опште, правне и кадровске послове;
- Сектору маркетинга и комерцијале;
- Финансијско рачуноводственом сектору;
- Сектору за информационе и комуникационе технологије:
- а/а

Предсједник
Управе Предузећа
Рајко Радовановић
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