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Број: 2.02.2 - 1348 - 03/21           

Датум: 29.06.2021. 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: 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Прихвaтa сe понуда понуђача „Јелена Јока - стални судски тумач руског језика“ од 28.06.2021. 

године, наш број 2.02.2-1348-02/21 од 28.06.2021. 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 

Са Понуђачем „Јелена Јока - стални судски тумач руског језика“ закључиће се Уговор о пружању 

услуга из тачке I ове одлуке.    
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oea o4lyxa cryna Ha cHary AaHoM AoHorueFba, cxo4Ho qnaHy 70. crae (6) u 7t.3axoHa, a 6rahenpocnrjefeHa noHyfavy xoin je yvecreoeao y nocrynxy jaeHe Ha6aexe y3 hcroBpeMeHo o6jaeruhBaFbe
Ha we0 crpaHn\u VroeopHor opraHa www.ekofondrs.orq.

o5PA3/tOXEl-bE

Ha ocHoay- llosLlaa 3a AocraB,rbaFbe noHyAa ga Ha6aaxy ycnyfa npeaoferua aa norpe6e eoHga sa3arrrtrry xr4BorHe cpeArHe il eHeprercKy eQnxacHocr Peny6nrxe Cpncxe y nepiloAy po 3L.1,2.2023,.roAhHe, 6poj:2.02.2-1'348-01/2r op,25.06.202!. ropnue, o6jaerueuoj xa',web crpaHfiL{14 QoH4a :a3arur'rry )r'4BorHe cpeArHe fi eHeprerc*y eQrxacHocr peny6nrxe cpncxe wwur.geqlaldEqg, nouyfav
"Jeaexa Joxa - cra*Hn cyAcKl4 ryMaq pycKor ieznxa"je 4ocraarla noHyAy. v cxnagy ca raqxom 5.2.[lo:hea 3a A,ocraB.rbaFbe noHyAa l-lonyfav je y capxy AoKa3hBaFba nocraB,rbeHor ycnoBa AocraBiloPjeu.rerue o hMeHoBaFby 3a cyAcKor ryMaqa pycKor jesrxa.

Pasmarpajyhh HaBeAeHy l-1oHy4y vrosopHr opraH je KoHcraroBao ga je rcra nphM,rbeHa y cKnaAy caycnoBXMa HaBeAeHhM y florr'rey 3a AocraB,rbaFbe noHyAa, re Aa cy hcKa3aHe qr,rjeue xoje cy npeAMeroee Ha6aexe.

v:rnnajyhr'r y o6:r'rp qhFbeHhL{y Aa AocraB.rbeHa floHy4a 3aAoBo.rbaBa nocraB,rbeHe ycnoBe o4ryveuo je
Kao y At4CilO3r4rtA8v OBe OAnyKe.

NOYKA O NPABHOM AI4JEKY:

Csaxil no'yfav xoin uma 'rerilrhMaH hHrepec 3a KoHKperHil yroeop o jaeuoj Ha6aeqn vl KoJucMarpa Aa
1e vroeopHN opfaH y roKy KoHKperHof nocrynxa 4oAjene yfoeopa npeKplrlr4o jegny nnu anuLe o4pe46r3axoua o jaaHrnn Ha6aexaA^a Bux unn noA3aKoHcKilx aKara AoHeceHhx Ha ocHoBy Fbera ilMa npaBontiaamn xan6y nporr4' oBe oAnyKe KaHqenaprajr 3a pa3Marparue xan6h nyreM vroeopnor opraHa HaHaqzH r y poKoBl4Ma nponrcaHhM q,4aHoM 99. n 1,03..3axoHa.

.Qrpexrop

!oCTAB/bEHO:
- JereHa Joxa - cran4n cyAcKn ryMaq pycxor je:raxa
- Cexropy :a QNHaucrje ra QraHaHo,rjcxra Ha4:op
- dld
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