
Наручилац:* Добављач:
ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Вељка Млађеновића бб, Бања Лука

ЈИБ 4400929270005; ИБ (УИО) 400929270005
Жиро рачуни:

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. _______________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
(назив, адреса)

Матични број* ______________________ ; ПДВ обвезник: ДА  НЕ 

ИБ (УИО)* _____________________________________________

Жиро рачун*____________________________________________

E-mail адреса* ___________________________________________

Телефон:*  ______________________________________________

НАРУЏБЕНИЦА

* Обавезнo попунити сва  поља

Овим неопозиво наручујем укупно:
DVD “Службеног гласника Републике Српске” од 1992-2012. годинe комада по цијени од 200 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” од 1992-2000. годинe комада по цијени од 58,50 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” за 2001. годину комада по цијени од 29,25 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” за 2002. годину комада по цијени од 21,06 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” за 2003. годину комада по цијени од 21,06 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” за 2004. годину комада по цијени од 21,06 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” за 2005. годину комада по цијени од 18 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” за 2006. годину комада по цијени од 18 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” за 2007. годину комада по цијени од 18 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” за 2008. годину комада по цијени од 18 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” за 2009. годину комада по цијени од 18 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” за 2010. годину комада по цијени од 18 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” за 2011. годину комада по цијени од 18 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” за 2012. годину комада по цијени од 18 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” за 2013. годину комада по цијени од 18 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” за 2014. годину комада по цијени од 18 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” за 2015. годину комада по цијени од 18 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” за 2016. годину комада по цијени од 18 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” за 2017. годину комада по цијени од 18 КМ
CD “Службеног гласника Републике Српске” за 2018. годину комада по цијени од 18 КМ

У цијене је урачунат ПДВ.

У цијене нису урачунати трошкови поштарине.

Наруџбеницу доставити на адресу добављача.

У при ло гу на руџ бе ни це до ста ви ти ко пи ју ИБ (УИО) за куп це ко ји ра ни је ни су до ста ви ли ИБ (УИО), а за оне куп це ко ји ни су ПДВ об ве зни ци 
у ру бри ци – ПДВ об ве зник – оба ве зно за о кру жи ти НЕ.

У ______________ 20 _____ године                             
                   Потпис
        М.П.                          _________________________
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