ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
РЕПУБЛИКE СРПСКE
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Број: 2.02.2 - 1028 - 07/20
Датум: 14.10.2020. године
На основу члана 16. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 117/11 од 25.11.2011. године), а у складу са
одредбама члана 27. и 28. Статута Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност
Републике Српске, те одредбама члана 8. и 70. Закона о јавним набавкама БиХ (“Службени
гласник БиХ“, број: 39/14) и чланом 21. став (1) Правилника о јавним набавкама у Фонду за
заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске број: 02/1-2.4/15 од
14.12.2015. године, директор Фонда д о н о с и:
ОДЛУКУ
I
Прихвaтa сe понуда понуђача „Адвокатска канцеларија Сањин Косић“ од 12.10.2020. године, наш
број 2.02.2-1028-06/20 од 01.10.2020. године, по цијенама дефинисаним у Тарифи о наградама и
накнадама трошкова за рад адвоката, достављеној по Позиву за достављање понуда број: 2.02.2 1028 - 01/20 од 14.05.2020. године, а у оквиру поступка јавне набавке адвокатских услуга, који се
проводи у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона
о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ“, број: 66/16) и општим актом Уговорног органа.
II
Предметне услуге ће се пружати сукцесивно по потреби до 31.12.2020. године. Рачун или фактура
ће се сматрати закљученим уговором.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, сходно члану 70. став (6) и 71. Закона, а биће
прослијеђена понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке уз истовремено објављивање
на web страници Уговорног органа www.ekofondrs.org.

E-mail: info@ekofondrs.org

ЈИБ: 4402590740000

oSPA3IOlHElbE
Ha ocxoay flogrea 3a AocraB,rbalbe noHyAa sa Ha6aeKy aABoKarcKt4x ycnyra sa norpe6e <DoH4a aa
3aurrhry xhBorHe cpeAhHe h eHeprercKy eQrxaorocr Peny6nrxe Cpncxe y nepilogy go 3t.12.2O20.
roAhHe, 6poj: 2.O2.2=IO28-OL/20 o4 14.05.2020. ro4nue, o6jaerueHoj Ha web crpaHilL{h OoH4a aa
3aurnry )Kt4BorHe cpeAnHe il eHeprercKy eQraxacxocr Peny6nnxe Cpncxe www.ekofondrs.org, nouyT;av

,AAsoxarcxa KaHllenapnja Caruru Kocr,rh" je 4ocrasro noHyAy. V cxna4y ca raqKoM 5.2. flosr4ea sa
AocraB/baFbe noHyAa llonyfav je y cspxy AoKa3hBalba nocraB,rbeHof ycnoBa AocraBho Ateog nt
hnnennxa aABoKara A4aoxarcxe KoMope Peny6nraxe Cpncxe.

Vroeopur opfaH je xoHcraroBao Aa je rcra npilM.rbeHa y cKnaAy ca
y lloaraey 3a AocraB/baFbe noHyAa, re Aa cy ilcKa3aHe qrjeue xoje cy npeAMer

Paervrarpajyhh HaBeAeHy floHy4y
ycnoBt4Ma HaBeAeHHM

oee xa6aexe.
Vsrannajyhra

y o6sr,rp qhFbeHhqy Aa AocraB/beHa floxy4a 3aAoBo.rbaBa nocraB,rbeHe ycnoBe o4nyveuo je

Kao y Aucno3r4rl4By oBe oArflyKe.

NOYKA O NPABHOM /IhJEKV:

jaaroj Ha6aeqr n uoju cMarpa Aa
je Vroeopnr opraH y roKy KoHKperHor nocrynKa 4o4jene yroBopa npeKpur4o jegny nnu erar.ue o4pe46n
3axoua o jaeHrnn Ha6aexal a 6uX nnn noA3aKoHcKr4x aKara AoHeceHhx Ha ocHoBy Fbera taMa npaBo
nzjaewn xan6y nporhB oBe oAnyKe KaHqenaprajh 3a pa3Marparue xan6h nyreM VroaopHor opraHa Ha
Ceaxil noxyfav

xojr rma .flerhrhMaH

14Hrepec 3a KoHKperHh yroBop o

HaqilH h y poKoBhMa nponhcaHhM q.naHoM 99.

r

1-01. 3axona.

flocTAB/bEHO:
- A4eoxarcxa KaHqenaprja CarurH Kocrh
- Cexropy aa
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