
 
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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Краља Алфонса XIII број 21, Бањалука, тел: 051/231-350, 051/231-340, факс: 051/231-351,  www.ekofondrs.org 

 

 

E-mail: info@ekofondrs.org ЈИБ: 4402590740000 

 

Број: 2.02.2 - 1028 - 03/20           

Датум: 27.05.2020. 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: 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Прихвaтa сe понуда понуђача „Адвокатска канцеларија Борис Стојановић“ од 20.05.2020. године, 

наш број 2.02.2-1027-02/20 од 27.05.2020. 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. 

 



o5PA3/tO)t{EFbE

/' Ha ocHoBy Floghea 3a AocraB,rbabe noHyAa sa Ha6aeKy aABoKarcKr4x ycnyra aa norpe6e rDou4a sa
3arxrrry xHBorHe cpeAhHe il eHeprercKy e$raxacHocr Peny6nrxe Cpncxe y nephoAy go 3L.\2.2020.
roAVHe, 6poi: 2.02.2-1028-01/20 op\ L4.05.2020, ro4nxe, o6jaerueHoj na web crpaHhL44 <Don4a sa
3aujrl4ry )xHBorHe cpeAHHe h eHeprercKy eQrxacuocr Peny6nrxe Cpncxe www.ekofondrs.org, nonyfav
,,A4eoxatcxa xaHlle/lapraja Eopnc Crojaxoerah" je 4ocraeno noHyAy. v cxna4y ca rarrKoM 5.2. floshea sa
AocraB,rbaFbe noHyAa llouyfav je y cepxy AoKa3hBaFba nocraB,rbeHor ycnoBa AocraB[o Vlzeog nz
14nnesrxa aABoKara Ag,aoxarcxe KoMope peny6nrxe cpncxe.

PasrvrarpajyhLl HaBeAeHy floHy4y vroeopHu opraH je KoHcraroBao 4a je racra nphM/beHa y cKnaAy ca
ycnoBilMa HaBeAeHhM y l-1oar'ray 3a AocraBJrbaFbe noHyAa, re Aa cy ilcxa3aHe qrajene xoje cy npeAMer
ose Ha6asxe.

varmajyhu y o6srap qil|beHhqy Aa AocraB.rbeHa l-loHyga 3aAoBo,rbaBa nocraB,rbeHe ycnoBe o4nyvero je
Kao y Ahcno3nlnBy oBe oMyKe.

. 
NOYKA O NPABHOM AI4!EKY:

Ceaxil noHyfav xoin uma nervr/,Ma+ hnrepec 3a KoHKperHh yroBop o jaeHoj Ha6aeqr n xojncMarpa Aaje vroeopnn opfaH y roKy KoHKperHor nocrynKa 4o4iene yroBopa npeKpuJr4o jegny nnn erue o4peg6,
3axona o jaenrm Ha6aexa^na 6ux nnn noA3aKoHcKr4x a*ara AoHeceHhx Ha ocHoBy Fbera rMa npaBo
uziaeutu xan6y nporl4B oBe oMyKe Kanqenapr,rjh 3a pa3Marparue xan6h nyreM vroeopuor opraHa Ha
HaqrH h y poKoBl4Ma nponilcaHhM r{.naHoM 99. u t0L.3axoHa.

,{ocTAB/bEHO:
- A4ooxarcxa KaHLlenapnja Eopuc CrojaHoerah
- Cexropy aa QnuaHcuje ra Qr,rHaHcrjcxr Ha4sop
- ala
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