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Број: 1-232/20
Датум: 23.04.2020.године
На основу Рјешења Уреда за разматрање жалби, број: JN2-02-07-1-597-7/20 од 09.04.2020.
године, а везано за Одлуку овог Уговорног органа, број: 1-193/20 од 09.03.2020. године,
директор ЈУ Студентски дом Фоча, доноси

ОДЛУКУ
о наставку поступка јавне набавке

Члан 1.
У складу са Рјешењем Уреда за разматрање жалби, број: JN2-02-07-1-597-7/20 од 09.04.2020.
године, којим се као неоснована одбија жалба учесника у поступку јавне набавке – TPR
„BEREG“ Sokolac, број: 017/20 од 05.03.2020. године, изјављена на Одлуку о избору
најповољнијег понуђача, број: 01-149/20 од 24.02.2020. године, наставља се поступак јавне
набавке роба – „Набавка пекарских производа“ путем отвореног поступка ( Обавјештење на
Порталу Агенције за јавне набавке БиХ, број: 14047-1-1-1-3-1/20 од 17.01.2020. године и
Исправка Обавјештења, број: 14047-1-1-1-8-3/20 од 23.01.2020. године).
Члан 2.

Приједлог Уговора о јавној набавци роба – „Набавка пекарских производа“ доставит ће се
на потпис одабраном понуђачу – „CROISSANT“ ZTR Foča, а у складу са Одлуком о избору
најповољнијег понуђача, број: 1-149/20 од 24.02.2020. године.
Члан 3
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставит ће се свим учесницима у
предметном поступку јавне набавке, те објавити на веб-страници уговорног органа
(www.sdfoca.com)
Образложење:
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке
пекарских производа за потребе ЈУ Студентски дом „Фоча“ бр: 1-19/20 од 15.01.2020.
Процијењена вриједнос набавке је 50.300,00 КМ без ПДВ-а , а набавка је проведена путем
Отвореног поступка.

Поступак је проведен са објавом Обавјештења на Порталу Агенције за јавне набавке БиХ,
број: 14047-1-1-1-3-1/20 од 17.01.2020. године, те Исправком Обавјештења, број: 14047-11-1-8-3/20 од 23.01.2020. године.
Након проведеног поступка, а поштујући процедуре прописане Законом о јавним
набавкама („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Уговорни орган је донио Одлуку о избору
најповољнијег понуђача, број: 1-149/20 од 24.02.2020. године.
Дана 06.03.2020. године пристигла је жалба учесника у поступку TPR „BEREG“ Sokolac,
заступан по пуномоћнику Боровчанин Булић Милана, Ул. Борка и Ратка Радовића бр.41,
71350 Соколац, број: 017/20 од 05.03.2020. године на Одлуку о избору најповољнијег
понуђача бр: 1-149/20 од 24.02.2020. године.
Жалба је, поступајући у складу са чланом 100. став 5. Закона, прослијеђена је Уреду за
разматрање жалби, скупа са Изјашњењем на наводе жалбе, број: 1-194/20 од
09.03.2020.године и комплетним списом предметног поступка набавке, те је поступак до
доношења одлуке Уреда за разматрање жалби, обустављен Одлуком Уговорног органа,
број: 1-193/20 од 09.03.2020. године.
Рјешавајући по предметној жалби, Уред за разматрање жалби је својим Рјешењем, број: JN202-07-1-597-7/20 од 09.04.2020. године, исту одбио као неосновану,
На основу наведеног , донесена је одлука као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Жалба против ове Одлуке није допуштена.

ДИРЕКТОР
_________________________
Срђан Драшковић
Достављено:
-TPR „BEREG“ Sokolac
-Borovčanin Bulić Milana
-ZTR „CROISSANT“ Foča
-MPI „MLIN“ Ustikolina
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