ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ
РЕПУБЛИКE СРПСКE

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

Број: 2.02.2 - 1348 - 06/21
Датум: 12.07.2021. 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 „Дајана Трнинић - стални судски тумач енглеског језика“ од
08.07.2021. године, наш број 2.02.2-1348-05/21 од 12.07.2021. године, по цијенама дефинисаним
Правилником о сталним судским тумачима („Службени гласник РС“, број: 115/05), Правилником о
допунама Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник РС“, број: 32/07) и
Правилником о измјенама и допунама Правилника о сталним судским тумачима („Службени
гласник РС“, број: 36/12), достављеној по Позиву за достављање понуда број: 2.02.2 - 1348 - 01/21
од 25.06.2021. године, а у оквиру поступка јавне набавке услуга превођења, 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
Када се за то укаже потреба, са Понуђачем „Дајана Трнинић - стални судски тумач енглеског
језика“ закључиће се Уговор о пружању услуга из тачке I ове одлуке.

E-mail: info@ekofondrs.org

ЈИБ: 4402590740000
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oea o4nyxa cryna Ha cHary
AaHoM AoHorueFba, cxoAHo LrnaHy 70.
crae (6) n rt.3axona, a
npoclrjefena no'yfavy xoin je yrrecrsoeao
y nocrynxy iaeHe sa6aexe y3

6rzhe

hcroBpeMeHo o6jaaruilBaFbe

sa web crpaH'L\r4 vroaopHor
opraHa www.ekofonors.orR.

oSPA3nOlKEf-bE

Ha ocHosy loshga 3a
AocraB,rbaFbe n( )HyAa 3a ua6aexy ycnyra
npeeoferua ra norpeoe ooH4a
sa
h eHepfercKy eQrxacHo cr Penylnnxe
Cpncxe y
go
roArHe' 6poi: 2'02'2-1'348-01/21'
31,.1.2.2021..
.nepno*y
og 25'06.202L' rogu^e, o6jaarueHoj Ha
web crpaHrL{h eon4a ra
3aru*lry )+{hBorHe cpeAilHe h eHeprerc*y
eQ,xacHocr peny6nrxe cpncxe
www_*gfu{E_org, noxyfav
"'{ajana Tpnr'rnrah - cra,,Hn cyAc*h ryMaq eHrnec*or jesnxa,,je
40craerna
noHy.y. y cKnaAy ca raq*oM
5'2' llos,aa 3a AocraB'rbaFbe noHyAa
floHyfav je y cepxy
AoKa3hBaFba nocraB,rbeHor
3arurr4ry )r{r4BorHe cpeAhHe

ycnoBa AocraBho

Pjer.r:erue o hMeHoBarty 3a
cyAcKor ryMaqa eHrnecxor jesuxa.

Paarvrarpajyhfi HaBeAeHy r-lorry4y
vroeopHt't opraH
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je xoHcraroBao

r-roar,ray 3a AocraB.rbaFbe
noHyAa,
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Aa je uctanpilM,rbeHa y c*naAy ca
re Aa cy hc*a3aHe qrajeHe xoje
cy npeAMer

AocraBruexa noHv^a 3aAoBo/baBa nocraB,rbeHe
ycnoBe o4ayve'o je

NOYKA O NPABHOM AAJEKY:

ceaxh noxyfav xoiu n,ura ner'4't4MaH
t4Hrepec 3a KoHKperHr yroBop jaer-roj
o
na6aaqr n xojucMarpa
je vroaopnra opfaH y ro*y
Aa
KoHKperHor nocrynKa
4o4jene yioBopa npeKprur4o jeguy unuar,ie
3axoHa o jaennnn Ha6aaxa^na
o4pe46r,r
6nx nnu noA3aKoHcKhx aKara
AoHeceHrx Ha ocHoBy Fbera rMa npaBo
uziaeutu xan6y nport4B oBe oA'ny*e
Kar-rqeaaprjh 3a pa3Marparue
xan6il nrreM vroeopnor opfaHa
HaqhH kf y poKoBr4Ma nponhcaHhM q.naHoM
Ha
99. u J.O1,.3axosa.

!ocTAB/bEHO:
- ,Qajana TpHrHn h

- cranHvl cy1ctnryMaq eHrnecxor jesrxa
- Cexropy sa
QruaHczje r $r,rHaHcrjcxr,r Ha4sop
- a/a
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