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Број: 2.02.2 - 1181 - 05/20           

Датум: 18.06.2020. 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 „EUROPA d.o.o. Sarajevo – PJ Hotel Astra garni“ од 18.06.2020. године 

по јединичним цијенама исказаним у истој, достављеној по Позиву за достављање понуда број: 

2.02.2 - 1181 - 01/20 од 09.06.2020. године, у оквиру поступка јавне набавке услуга хотелског 

смјештаја у земљи и иностранству за потребе Фонда за заштиту животне средине и енергетску 

ефикасност Републике Српске, 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. Када се укаже 

потреба за услугама које су предмет ове набавке, Уговорни орган ће се понуђачу „EUROPA d.o.o. 

Sarajevo – PJ Hotel Astra garni“ обратити писмено, на начин да ће истом доставити наруџбеницу. 

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. 



/
oSPA3nOlKEtbE

Ha ocHoey llost4sa 3a AocraB,rbaFbe noHyAa sa Ha6aaxy ycnyra xore,flcKor cvrjeuraja y geMrbt1 v
14HocrpaHcrBy 3a norpe6e OoH4a 3a 3aurhry )HhBorHe cpeAilHe h eHeprercKy eQrxacuocr peny6nrxe
Cpncxe 6poi:2.02.2 - 1181 - 01'/20 o4 09.06.2020. rognne, o6jaerueHoj Ha web crpaHhqr eoHAa 3a
3arurhry )KilBorHe cpeAHHe h eHeprercKy eQraxacHocr Peny6nnxe Cpncxe www.ekofondrs.org, nouyf av
,,EUROPA d.o.o. Sarajevo - PJ Hotel Astra garni" je 4ocraaro noHyAy xoja je Ha flporoxony VroeopHor
opfaHa 3anphM,rbeH a 1,8.06.2020. ro4uHe no4 6pojenn: 2.02.2 - 11,9L _ 04/20.

Pasnnarpajyhil HaBeAeHy floHy4y vroaopHr,r opraH je KoHcraroBao 4a je ncra nphM.rbeHa y cKnaAy ca
ycnoBHMa HaBeAeHhM y l-'losv ey 3a AocraB/baFbe noHyAa, re Aa cy ilcxa3aHe je4nHnvue qr,rjeHe ycnyra
xoje cy npeAMer oee Ha6aexe.

Ka4a ce yxaxe norpe6a 3a ycnyraMa xoje cy npeAMer oee Ha6aaxe,

,,EUROPA d,o.o. Sarajevo - pJ Hotel Astra garni,, o6paruru nhcMeHo,
uapyr;6eHra4y.

Vrosopur opraH he ce nonyfavy
Ha HaqilH Aa he [croM AocraBilrt4

Vannnajyhn y o6srap qhFbeHrl{y Aa AocraB,rbeHa l-loHy4a
raxrujeoa AocraBa AoAarHe AoKyMeHraL{raje, o4nyveuo je

3aAOBO,rbaBa nocTaB,rbeHe ycnoBe, Te Aa ce He

Kao y Ahcno3vlruBY oBe oAnyKe,

NOYKA O NPABHOM /II,IJEKV:

Caaxr noHyfav xoin nttna rernrnMaH fiHrepec 3a KoHKperHil yroBop o jaenoj Ha6asqr n xoju cMarpa Aa
je vroeopHr opfaH y roKy KoHKperHor nocrynxa 4o4iene yroBopa npeKpur4o jeaHy un.4 Bvtl.,Je o4pe46ra
3axoua o jaeHnnn Ha6aexanna 6ux nnu no,q3aKoHcKhx aKara AoHeceHtax Ha ocHoBy Fbera ilMa npaBo
nziaenru xan6y nporl4B oBe oAnyKe KaH4enapr,rjh 3a pa3Marparue xan6il nyreM vroaopHor opraHa Ha
HaqhH il y poKoBl4Ma nponilcaHhM q,rtaHoM 99. u j,OL 3axosa.

!ocTAB/bEHO:
- EUROPA d.o.o. Sarajevo - pJ Hotel Astra garni
- Cexropy:a - SrHauoaje ra $raHaHcnjcxn Ha.o,3op

- ala
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