
 
 

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Р.б. Опис и ознака 
по ЈРЈН 

Врста поступка 
и број 
обавијести о 
додјели 
уговора са 
Портала јавних 
набава 

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

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

Опис 
измјене 
основних 
елемената 
уговора и 
датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 
уговора 
након 
учињене 
измјене/ост
атак 
вриједности 
оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 
уговора/ 
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 
реализације 
уговора/окв
ирн ог 
споразума и 
укупна 
утрошена 
вриједност 

Напомена 
(образложење) 

1. Набавка 
„FIREWALL“-а за 
потребе 
Предузећа 
ЈРЈН-30200000-1 

Директни 
споразум 
662-8-1-59/19 

„МИНТ ИЦТ“ 
Тања Ивановић 
с.п. Бања Лука 
4508776980003 

Вриједност-5.877,77 КМ без 
ПДВ-а; 
Рок: 
 -плаћање- у року од 30 дана од 
испоруке и фактурисања 
-испорука- у року од 40 дана од 
закључивања уговора 

  09.09.2019.   

2. Услуга 
сукцесивног 
објављивања 
извјештаја, 
маркице, огласа 
и одлука за 
потребе Лутрије 
РС у дневним 
новинама 
ЈРЈН-79341000-6 

Конкурентски 
захтјев 
662-7-2-58/19 

„Глас Српске“ 
а.д. Бања Лука 
4401702350009 

Вриједност: 
-извјештај = 45,00 КМ/ објава; 
- маркица= 25,00 КМ/ објава; 
- огласи, обавјештења и одлуке: 
а) 1 страна =120,00 КМ / објава 
б) ½ стране = 66,00 КМ/ објава 
в) ¼ стране= 45,00 КМ/објава 
г) 1/8 стране 18,00 КМ/објава 
Рок: 
-плаћање- у року од60 дана од 
извршења ифактурисања; 
-трајање:годину дана 

  09.09.2019.   

3. Услуга 
обезбјеђења 
имовине 
Лутрије РС 
 
ЈРЈН-79711000-1 

Директни 
споразум 
662-8-2-75/19 

„AWG“ д.о.о.  
Бања Лука 
4401714950001 

Вриједност:1.680,00KM без ПДВ-
а 
Рок: 
-плаћање: на мјесечном нивоу,8 
дана од фактурисања 
-трајање: годину дана од 
01.10.2019. до 30.09.2020. 

  24.09.2019.   



4. Услуга вођења 
поступка друге 
емисије акција, 
смањењем 
основног 
капитала 
ЈРЈН-79223000-3 

Директни 
споразум 
662-8-2-76/19 

„Адвантис 
Брокер“ а.д. 
Бања Лука 
4402621210004 

Вриједност:2.500,00KM без ПДВ-
а 
Рок: 
-плаћање: 7 дана од 
фактурисања 
-трајање: до окончања посла. 
 

  26.09.2019.   

5. Услуга вршења 
ревизије 
финансијских 
извјештаја за 
2019. Годину 
ЈРЈН-79212000-3 

Директни 
споразум 
662-8-2-77/19 

„Контал“ д.о.о. 
Бања Лука 
4403404080000 

Вриједност:5.000,00KM без ПДВ-
а 
Рок: 
-плаћање: 20% по потписивању 
уговора, 80% po завршетку посла  
-извршење: 25 дана након 
преузимања документације, 
-трајање: до окончања посла. 
 

  25.09.2019.   

 
*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава  
 

М.П.  
 

Потпис одговорне особе 
 
 _________________________ 


