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Број: 2.02.2 - 1026 - 03/20           

Датум: 05.11.2020. 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 „ALPHABET GROUP“ д.о.о. Бања Лука и одобрава учешће на пројекту 

на тему „Обука за побољшање радних односа и развијање у контексту комуникације и односа са 

јавношћу“ за Срђана Тодоровића, Наташу Савковић, Наташу Зрилић, Зорана Лукача, Срђана 

Марјанца, Милана Граховца, Тијану Марјанац, Богдана Бркића, Игора Ђукића, Небојшу Лукића, 

Бојану Вуковић, Снежану Бјелинић, Горана Недића, Драгослава Бијелића, Адријану Раковић, 

Матилду Нинковић и Жарка Јовића запослене у Фонду за заштиту животне средине и енергетску 

ефикасност Републике Српске. 

Наведени позив је достављен у оквиру поступка јавне набавке услуга стручног усавршавања 

запослених у Фонду 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 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, сходно члану 70. став (6) и 71. Закона, биће 

прослијеђена понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке уз истовремено објављибање 

на web страници Уговорног органа www.ekofondrs.org. 

 



OSPA3NO}KEFbE

Ha ocHoey llosr4sa 3a AocraB.rbaFbe noHYAa sa Fla6aexy ycnyra crpyt{Hor ycaBpuaBaFba 3anocneHrx y

QoHgy 3a 3aurhry )t(hBorHe cpeAhHe n eHeprercxy e$nxacHOcr Penyonrxe cpncxe y neproAy AO

3t.r2.2020. roAhHe, 6poj: 2.02.2-r026-Otl20 o4 14.05.2020. rognHe' o6jaeruenoj na web crpaHhlll4

oonAa 3a 3alxrhry xt4BOrHe cpeAilHe h eHepfercKy eQnxacHocr Peny6nnxe Cpncxe wwW'ekofondrs'org'

nonyfia,r ,,ALPHABET GROUP" A'o'o' 6arua /lyxa je 4ocraero noHyAy'

V qraruy peAoBHor ycaBpuaBaFba paAHrKa, Ha ocHoBy noMeHyTor no3ilBa' AhpeKrop OoHAa je o4O6pno

yveuhe Ha noMeHyrorvr npojexry o6yxe:a cpfana To4opoeraha' Hararuy caexoehh' Hararuy 3pnnnh'

3opaHalyxava,Cp|aHaMapjar.rrla,MnlaHa[paxoaqa,TrajaHyMapjauar{,Sor4aHaSpxrha,hropa
Syxrha, He6ojLuy lyxrha, 6ojany Byxoeuh, cHexany SjeanHnh' fopaHa HeArha' flparocnaea Erajenraha'

A4prajauy PaxoeNh, Marran4y Ht'tt{xoeilh n }Kapxa Joeilha'

YsrarvrajyhrayO6ar,rpnLlhFbeHilLlyAaceAocraB'rbeHfino3llBcMarpanOHyAoM'reAaceHeaaxrnjeea
p,ocraBa AoAarHe AoKyMeHraqrje, ognyveHo je xao y Ahcno3hrl4By oBe oAnyKe'

NOYKA O NPABHOM /IhJEKV:

ceaxil nonyfau xojil nvra /lerhrnMaH hHrepec 3a KoHKperHn yroBop o jaeHoj Ha6aaqr n xojh cMarpa Aa

je vroeopHra opraH y roKy KoHKperHor nocrynKa AoAjene yroBopa npeKpur4o iepay nnn erue o4pe46r

3axonaojaeHnuna6aexama6nXnnvtnoA3aKoHcKilXaKaTaAoHeceHilXHaocHoByFberaNManpaBo
wljaewnxan6y nporl4B OBe oAnyKe KaHqenapiljh 3a pa3Marparue xan6r nyreM vroeopHor opraHa Ha

Har{hH 14 y poKoBt4Ma nponhcaHilM q'naHoM 99' ra 101' 3axoua'

AOCTAB/bEHO:

-,,ALPHABET GROUP" 4'o'o' Sarua lyxa

- Cexropy aa Qrnancrje ra Qranaucnjcxn Ha4aop

- ata
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