Наручилац:*

Добављач:

________________________________________________________

ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

________________________________________________________

Вељка Млађеновића бб, Бања Лука

(назив, адреса)

ЈИБ 4400929270005; ИБ (УИО) 400929270005
Жиро рачуни:

Матични број* ______________________ ; ПДВ обвезник: ДА НЕ
ИБ (УИО)* _____________________________________________
Жиро рачун*____________________________________________
E-mail адреса* ___________________________________________

555-007-00001332-44, 562-099-00004292-34,
552-030-00026976-18, 571-010-00001043-39;
567-162-10000010-81, 551-001-00029639-61
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-338, 456-339, 456-342
Претп. бр. _______________

Телефон:* ______________________________________________
* Обавезнo попунити сва поља

НАРУЏБЕНИЦА
Овим неопозиво наручујем укупно:
- Печат са дрвеном дршком промјера

, комада

- Штамбиљ са дрвеном дршком величине

, комада

- Печат са аутоматом промјера

, комада

- Штамбиљ са аутоматом величине

, комада

У цијене нису урачунати трошкови поштарине.
Наруџбеницу доставити на адресу добављача или путем факса.
У прилогу наруџбенице ПОТРЕБНО је доставити:
- текст са изгледом печата и штамбиља, Рјешење Министарства управе и локалне самоуправе за печате који имају амблем Републике Српске,
- копију ИБ (УИО) за купце који раније нису доставили ИБ (УИО), а за оне купце који нису ПДВ обвезници у рубрици – ПДВ обвезник –
обавезно заокружити НЕ.

ЦЈЕНОВНИК
СА ДРВЕНОМ ДРШКОМ
ЦИЈЕНА ПО КОМАДУ
ОПИС ПЕЧАТА
СА ПДВ
Печат промјера до 25 мм
25,00 КМ
Печат промјера до 35 мм
30,00 КМ
Печат промјера до 50 мм
40,00 КМ
Штамбиљ величине до 50х25 мм
25,00 КМ
Штамбиљ величине преко 50х25 мм
30,00 КМ

СА АУТОМАТОМ
ЦИЈЕНА ПО КОМАДУ
ОПИС ПЕЧАТА
СА ПДВ
Печат промјера до 25 мм
40,00 КМ
Печат промјера до 35 мм
45,00 КМ
Печат промјера до 40 мм
50,00 КМ
Штамбиљ величине до 50х25 мм
35,00 КМ
Штамбиљ величине преко 50х25 мм
50,00 КМ

Одобрава се попуст купцима за веће количине у сљедећим износима:
1) од два (2) до пет (5) комада одобрава се попуст од ............................................................... 5 %
2) од шест (6) до десет (10) комада одобрава се попуст од ...................................................... 10%
3) од једанаест (11) до двадесет (20) комада одобрава се попуст од ....................................... 20%
У случају веће наручене количине (преко 20 комада), одредиће се посебни попуст, што ће бити регулисано посебном одлуком.
У ______________ 20 _____ године
									
					

М.П.			

Потпис

_______________________

