ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

1.
Р.б.

2.
Опис и ознака
по ЈРЈН

3.
Врста поступка
и број
обавијести о
додјели
уговора са
Портала јавних
набава

4.
Подаци о
добављачу/
добављачима у
оквирном
споразуму
(Назив, ИД
број, мјесто)

5.
Основни елементи
уговора/оквирног споразума
(Вриједност, раздобље
трајања/рок извршења, рок
плаћања, гарантни период...)

1.

Услуга
истицања
визуелних
обиљежја на
фестивалу
“Љетње ноћи“
ЈРЈН-79341000-6
Набавка
телефонске
централе и
услуга
одржавање
исте на период
од годину дана
ЈРЈН-32551200-2
50334110-9
Набавка услуга
рекламирања
на
унутрашњости
возила јавног
грдаског
саобраћаја,
ЈРЈН-79342000-3

Директни
споразум
662-8-2-65/22

„EUPHORIA“
д.о.о. Бања
Лука
4404293950006

Вриједност-5.000,00 без ПДВ-а;
Рок:
-трајање- пружање услуге у
периоду од 04.08. до 06.08. 2022
-плаћање- у року од 15 дана

01.08.2022.

Директни
споразум
662-8-1-64/22

„М ТЕЛ“ а.д.
Бања Лука
4400964000002

Вриједност-5.797,58 без ПДВ-а;
Рок
-плаћање-у року од 7 дана од
испоруке и монтаже
-испорука: у року од 30 дана

10.08.2022.

Директни
споразум
662-8-2-73/22

„INFO MEDIA
GROUP“ д.о.о.
Бања Лука
4402150000004

Вриједност-5.400,00 без ПДВ-а,
Рок:
-плаћање-у року од 15 дана од
достављања фактуре;
-трајање: рекламирање у
периоду од 08.08. до 07.09.2022.
године.

05.08.2022.

2.

3.

6.
Опис
измјене
основних
елемената
уговора и
датум
измјене

7.
Остатак
вриједности
уговора
након
учињене
измјене/ост
атак
вриједности
оквирног
споразума

8.
Датум
закључења
уговора/
оквирног
споразума

9.
Датум
потпуне
реализације
уговора/окв
ирн ог
споразума и
укупна
утрошена
вриједност

10.
Напомена
(образложење)

4.

Набавка пулта
за потребе
благајне
предузећа
ЈРЈН-39172000-8

Директни
споразум
662-8-1-68/22

„ОГР“ дејан
Вишекруна с.п.
Бања Лука
4510418360006

Вриједност-1.320,00 без ПДВ-а;
РОК:
-израда: у року од 10 дана.;
-Плаћање: након испоруке у
року од 15 дана од достављања
фактуре

08.08.2022.

5.

Набавка
лиценце за
касперски, 31
комад
ЈРЈН-72222100-8

Директни
споразум
662-8-1-70/22

„ДЕСК“ д.о.о.
Бања Лука
4401645020005

Вриједност-2.480,00 без ПДВ-а;
РОК:
-трајање : испорука у року од 7
дана;
-Плаћање: по окончаном послу,
у року од 15 дана од
достављања фактуре

12.08.2022.

6.

Услуга
аутобуског
превоза
радника
Лутрије РС у
циљу окупљања
и обиљежавања
30 година од
оснивања
Лутрије РС у
Бањи Врућици
ЈРЈН-60172000-4

Директни
споразум
662-8-2-80/22

„Превоз
Вуковић“ д.о.о.
Козарска
Дубица
4403280170005

Вриједност-1.000,00 без ПДВ-а;
РОК:
-трајање : превоз радника
Лутрије 03.09. и повратак
04.09.2022.;
-Плаћање: по окончаном послу,
у року од 7 дана од достављања
фактуре

24.08.2022.

7.

Услуга вођења
послова из
области
заштите на раду
и заштите од
пожара
ЈРЈН-98390000-3
80560000-7
Извођење
радова у
дирекцији
предузећа на

Директни
споразум
662-8-2-81/22

„ПРЕВЕНТИВА“
д.о.о. Бања
Лука
4402623260009

Вриједност-6.000,00 КМ
Рок:
-плаћања:на мјесечном нивоу 30
дана од достављања фактуре;
-трајање: годину дана.

29.08.2022.

Директни
споразум
662-8-3-82/22

„РС ГРАДЊА“
Скендерија
Радован с.п.
Бања Лука

Вриједност-1.715,60 КМ без
ПДВ-а
Рок:
Извршење: 3 дана од почетка

29.08.2022.

8.

9.

просјецању
ригипса и
постављању
двоје врата, те
постављању
ригипса и
кречењу
ЈРЈН-45400000-1
45421111-5
45442100-8
Набавка поло
мајица, 120
комада,
поводом
обиљежавања
30 година од
оснивања
Лутрије РС
ЈРЈН-18235300-8

Директни
споразум
662-8-1-83/22

4509048900008

извођења радова
-плаћања: након завршетка
радова, 15 дана од достављања
фактуре;

„ТОЛЕДО“ д.о.о.
Бања Лука
4400815340003

Вриједност-1.884,00 КМ без
ПДВ-а
Рок:
Извршење: 3 дана
-плаћања: након испоруке, 5
дана од достављања фактуре;

30.08.2022.

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава
М.П.
Потпис одговорне особе
_________________________

