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Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' друштво са ограниченом 
одговорношћу Бања Лука, Трг Републике Српске бр. 8, Бања Лука, које заступа 
в.д. директор Душко Гојић (у даљем тексту: Купац),  
 
и 
  
''PRIMAPROM'' d.o.o. Banja Luka, Видовданска бб, Бања Лука које заступа 
директор Душко Врховац (у даљем тексту: Продавац),  
 
 
закључили су дана 05.08.2015. године у Бањалуци 
                                          

   
 УГОВОР О ИСПОРУЦИ  

КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА    
 
 

ОСНОВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Уговор се закључује на основу резултата проведеног поступка конкурентског 
захтјева за достављање понуда за набавку канцеларијског материјала, 
референца бр. 031/15, одлуке Купца о избору најповољнијег понуђача бр. 02-
01-ЈН-2551/15 од 24.07.2015. године и Понуде Продавца бр. ZP 498/15 од 
21.07.2015. године, која је саставни дио овог Уговора.   

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је набавка и сукцесивна испорука канцеларијског 
материјала који је детаљно специфициран у тендерској документацији.  
 
 
ЦИЈЕНА 

Члан 3. 
Укупна уговорена цијена износи 13.171,63 КМ (словима: тринаестхиљада 
стотинуседамдесетједан и 63/100 конвертибилних марака).  

Вриједност уговора без ПДВ-а износи 11.257,80 КМ (словима: једанаестхиљада 
двијестотинепедесетседам и 80/100 конвертибилних марака). 

Износ ПДВ-а је 1.913,83 КМ (словима: хиљадудеветстотинатринаест и 83/100 
конвертибилних марака).  

Уговорена цијена је фиксна и неће се мијењати ни под којим условима у току 
трајања Уговора. 
 



 2 

 
РОК  
 

Члан 4. 

Уговор се закључује на период од једне године који почиње тећи са даном 
закључења Уговора.   
 
 
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА  
 

                                                    Члан 5. 

Продавац преузима обавезу да сукцесивно испоручује канцеларијски материјал 
према потребама Купца. 
 
Испоруку канцеларијског материјала Продавац ће вршити у року од три дана од 
пријема писменог захтјева Купца. 
 

                                                    Члан 6. 

Продавац је обавезан да испоручи Купцу уговорене количине у цјелости до 
краја уговореног периода. 
 
 
ОБАВЕЗЕ КУПЦА  

 

Члан 7. 

Купац се обавезује да врши сукцесивно плаћање Продавцу за преузете 
испоруке у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема оригиналног рачуна на 
протокол Купца. 
 

Члан 8. 

Купац је обавезан да преузме уговорене количине у цјелости до краја 
уговореног периода. 
 
 

Члан 9. 

За праћење извршења обавеза из Уговора Купац одређује Драгослава Јунгића.  

 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 10. 
 



Yroaopne fipaHe xMajy npaBo jeAHocrpaHor rnu cnopa3yMHor pacKuAa oBor

yroeoba y3 orKa3Hn por oa i0 (rpraAecer) AaHa'

LlnaH 11.

3a cee uro Huje perynucaHo oBt4M yroBopoM npravjersraeahe ce oApeA6e 3aroHa o

o6nuraquoHnv oAHocuMa'

gnan 12'

Yroeopne crpaHe cy ce cnopasyr'ljen" aa h9-9u-e^, eBeHryanHe cnopoBe Hacrafle

il;';ru,ri.rtnje oeor Yroeopa pjeulaBaril cnopa3yMHo'

Y cnyuajy HeMoryRHocrl4 cnopa3yMHor p]"t3?.u*: eBeHryarHr4x cnopoBa' cnopoBe

ne pjeuLJearra crBapHo HaAnexHt4 cyA y bartanyqh'

gnan 13.

Yroeop cryna Ha cHary AanoM o6ofipaHor norn[cuBaFba yroBopHl4x crpaHa'

gnaH 14'

Oeaj Yroeop je caql4FbeH y 6 (ruecr) ucrgB]-e]Hhx npuujepara' oA Kojilx cBaKa

yrorop"u crpaHa 3aApxasa no 3 (rpra) npnujepra'

Epoj : 02-0 1-Ol-l !307 4 | t5

Aana, 05.08.2015. FoAhHe


