
   ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
                                                                    Акционарско друштво 

БАЊА ЛУКА, Ул. Вука Караџића бр.2 
Уписана код Oсновног суда у Бањој Луци у Рег. ул. број: 1 - 10829 - 00 

Тел: 051/430-500,432-700; Тел/факс: 051/430-502,  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.; 
555-007-00219615-42 Нова банка а.д.; 571010-00002778-72 Комерцијална банка а.д.; 

 

Број: 1144-УП/22 
Бања Лука, 25.02.2022. 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 12. сједници одржаној 25.02.2022. године једногласно усваја 
 

О Д Л У К У 
о допуни Плана јавних набавки за 2022. годину 

 
Члан 1. 

  План јавних набавки за 2022. годину бр. 5676-УП/21,усвојен на 4. сједници Управе Предузећа  
13.12.2021. године, допуњује се у сљедећим дијеловима: 
   

А ) ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ 
 

ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ 
Р. 
бр. 

Опис набавке/ предмет набавке Процјењена 
вриједност ( 
без ПДВ-а) 

Врста поступка Оквирни 
период 
покретања 
поступка 

1. Набавка софтвера за вођење 
књиговодства Лутрије РС/роба 
Инвестиција 

6.000,00 Директни споразум I квартал 

2. Набавка услуге процијене вриједности 
капитала Лутрије РС а.д. Бања Лукла ( 
тржишна вриједност акција)/услуга 

4.000,00 Директни споразум I квартал 

 
Члан 2. 

О реализацији ове Одлуке стараће се Сектор за опште, правне и кадровске послове. 
 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
Образложење 

Набавка софтвера за вођење књиговодства је из разлога оптимизације, надоградње и 
прилагодњивости програмског рјешења за вођењем књиговодства, чијом би се имплементацијом, тј. 
набавком унаприједило финансијско извјештавање и управљање новчаним токовима, те евидентирање 
основних средстава у погледу тачног књижења и књижења амортизације основних средстава, а све у 
циљу унапређења финансијског положаја предузећа. 

Набавка услуге процијене вриједности капитала Лутрије РС а.д. Бања Лукла ( тржишна 
вриједност акција) је из разлога утврђивања посебних права несагласних акционара Лутрије РС, у складу 
са Законом о привредним друштвима, а све у циљу кредитног задужења Лутрије РС. 
 
 Доставити: 

- Сектор за опште, правне и кадровске послове 
- Сектор маркетинга и комерцијале 
- Финансијско рачуноводствени сектор         Предсједник 
- Сектор за информационе и комуникационе технологије    Управе Предузећа 
- ц/о             Горан Шаула 
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