
 
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, СЕПТЕМБАР 2022. 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. Услуга 
хотелског 
смјештаја за 64 
радника 
Лутрије РС у 
Хотелу Кардиал 
у Теслићу 
ЈРЈН-55110000-4 

Директни 
споразум 
662-8-2-84/22 

ЗТЦ „Бања 
Врућица“ а.д. 
Бања Врућица- 
Теслић 
4400096630002 
 

Вриједност-5.204,05 без ПДВ-а; 
Рок: 
-трајање- пружање услуге у 
периоду од 03.09. до 04.09. 2022 
-плаћање- у року од 10 дана од 
пријема фактуре 

  02.09.2022.   

2. Набавка 
угоститељских 
услуга поводом 
окупљања 
радника 
Лутрије РС у 
Бањи Врићици у 
Теслићу   
ЈРЈН-55300000-3 
         55400000-4 

Директни 
споразум 
662-8-2-85/22 

ЗТЦ „Бања 
Врућица“ а.д. 
Бања Врућица- 
Теслић 
4400096630002 
 

Вриједност-4.267,95 без ПДВ-а; 
Рок 
-плаћање-у року од 10 дана од 
пријема фактуре 

  02.09.2022.   

3. Набавка поклон 
пакета поводом 
обиљежавања 
30 година од 
оснивања 
Лутрије РС 
ЈРЈН-15900000-7 

Директни 
споразум 
662-8-1-86/22 

„FRUTELA 
GROUP“ д.о.о. 
Бања Лука 
4400855300004 

Вриједност-1.699,14 без ПДВ-а, 
Рок: 
-плаћање-у року од 15 дана од 
достављања фактуре; 
 

  07.09.2022.   



4. Набавка услуге 
администрирањ
а мрежне и 
серверске 
инфраструктуре
, на период од 
годину дана 
ЈРЈН-72250000-2 

Директни 
споразум 
662-8-2-87/22 

„DESK“ д.о.о. 
Бања Лука 
4401645020005 
 

Вриједност-6.000,00 без ПДВ-а; 
РОК:  
-трајање: годину дана 
-Плаћање:на мјесечном нивоу у 
једнаким ратама, у року од 15 
дана од достављања фактуре 
  

  08.09.2022.   

5. Набавка једног 
рачунара 
ЈРЈН-30213000-5 

Директни 
споразум 
662-8-1-88/22 

„ДЕСК“ д.о.о. 
Бања Лука 
4401645020005 

Вриједност-1.705,00 без ПДВ-а; 
РОК:  
-трајање : испорука у року од 
два дана; 
-Плаћање: у року од 15 дана од 
достављања фактуре и испоруке 
робе 
 

  09.09.2022.   

6. Услуга 
сукцесивног 
оглашавања 
Лутрије РС на 
музичким, 
културним и 
спортским 
манифестација
ма путем 
агенције за 
маркетинг 
ЈРЈН-79341000-6 

Конкурентски 
захтјев 
662-7-2-69/22 

„NEW 
MOMENT“ д.о.о. 
Бања Лука 
4401717620002 

Вриједност-45.000,00 без ПДВ-а; 
РОК:  
-трајање : годину дана ; 
-Плаћање: у року од 60 дана од 
достављања фактуре; 
-реализација: у року од три дана 
 

  14.09.2022.   

7. Услуга 
обезбјеђења 
имовине 
Лутрије РС 
путем алармног 
система на 
једној локацији 
ЈРЈН-79710000-4 
         

Директни 
споразум 
662-8-2-92/22 

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

Вриједност-1.200,00  без ПДВ-а; 
Рок: 
-плаћања:на мјесечном нивоу у 
једнаким ратама, 8 дана од 
достављања фактуре; 
-трајање: годину дана. 

  21.09.2022.   

8. 
 
 

Набавка 
софтвера за 
обрачун плата и 
пореза 
ЈРЈН-48443000-5 

Директни 
споразум 
662-8-1-90/22 

„АЛФ-ОМ“ 
д.о.о. Бања 
Лука 
4400810890005 

Вриједност-3.964,19 КМ без 
ПДВ-а 
Рок: 
Извршење: у року од 15 дана од 
потписа уговора 

  27.09.2022.   



          
 

-плаћања: у року од 45 дана од 
достављања фактуре и 
имплементације програма; 
 

9. Набавка услуге 
вршења 
ревизије 
финансијских 
извјештаја и 
консолидовани
х финансијских 
извјештаја за 
период 01.01.-
31.12.2022. 
године 
ЈРЈН-79212000-3 
 

Директни 
споразум 
662-8-2-89/22 

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

Вриједност-5.900,00 КМ без 
ПДВ-а 
Рок: 
Извршење: најкасније до 
31.05.2023. године  
-плаћања: након завршетка 
посла и достављања фактуре; 
 

  30.09.2022.   

 
*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава  
 

М.П.  
 

Потпис одговорне особе 
 
 _________________________ 


