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(2) Када уговорни орган објављује тендерску
документацију дужан је исту објавити истовремено са
обавјештењем о набавци. За вишефазне поступке
истовремено са обавјештењем о набавци објављује се
први дио тендерске документације, а остали дијелови
тендерске документације ће бити доступни само
квалификованим кандидатима у систему "Е-набавке".

(3) Новчана накнада за тендерску документацију не може
се захтијевати када уговорни орган објављује
тендерску документацију у систему "Е-набавке".

(4) Ако уговорни орган објави тендерску документацију у
систему "Е-набавке", тендерска документација се не
може достављати на друге начине предвиђене чланом
55.став (1) тач. а)-ц) Закона.

(5) У случају да је у поступку конкурентског захтјева за
достављање понуда објављена тендерска
документација у систему "Е-набавке", уговорни орган
упућује позив за преузимање тендерске документације
у систему "Е-набавке" који одговара захтјеву за
достављање понуда из члана 88. став (1) Закона.
Позив садржи минимално податке о уговором органу,
броју обавјештења и датуму слања обавјештења на
објаву.

(6) Ако је уговорни орган објавио тендерску
документацију у систему "Е-набавке" постављање
захтјева за појашњење тендерске документације и
одговора с појашњењем може се извршити само у
форми и на начин како је дефинисано у систему "Е-
набавке".

(7) Објављени документи у систему "Е-набавке" не могу
се брисати и мијењати.

(8) Измјене и допуне тендерске документације се врше на
начин да уговорни орган објављује нови документ у
систем "Е-набавке".

(9) Уговорни органи су дужни објавити тендерску
документацију у систему "Е-набавке" за најмање:
30% поступака јавне набавке за које се објављује
обавјештење о набавци у 2016.години,
60% поступака јавне набавке за које се објављује
обавјештење о набавци у 2017.години.

(10) Од 01.01.2018.године уговорни органи су дужни за
све поступке јавне набавке за које се објављује
обавјештење о набавци објавити тендерску
документацију у систему "Е-набавке"."

Члан 3.
Иза новог члана 9. додаје се нови члан 10,који гласи:

"Члан 10.
(Преузимање и појашњење тендерске документације)

(1) Корисник система из члана 2. став (1) тачка б) овог
упутства који је завршио поступак регистрације
преузима тендерску документацију у систему "Е-
набавке".

(2) Тендерска документација може се преузети више пута
за исти поступак јавне набавке. Ако корисник система
преузме тендерску документацију за исти поступак
јавне набавке више пута, рок за жалбу из члана 101.
став (1) тачка б) Закона рачуна се од првог
преузимања тендерске документације.

(3) Захтјев за појашњење тендерске документације и
одговор с појашњењем тендерске документације ће
бити доступан свим кандидатима/понуђачима који су
преузели тендерску документацију у систему "Е-
набавке"."

Члан 4.
"ДИО ЧЕТВРТИ постаје ДИО ПЕТИ.

Досадашњи члан 9.Упутства постаје члан 11.
ДИО ПЕТИ постаје ДИО ШЕСТИ.
Досадашњи члан 10.Упутства постаје члан 12.
Досадашњи члан 11.Упутства постаје члан 13.
ДИО ШЕСТИ постаје ДИО СЕДМИ.
Досадашњи члан 12.Упутства постаје члан 14.
ДИО СЕДМИ постаје ДИО ОСМИ.
Досадашњи члан 13.Упутства постаје члан 15.
Досадашњи члан 14.Упутства постаје члан 16.
Досадашњи члан 15.Упутства постаје члан 17."

Члан 5.
Ово упутство ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01-02-2-2237-4/14
01. јула 2015.године

Директор
Ђинита Фочо, с. р.

Na osnovučlana 55. stav (1) tačka d) Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), uz prethodnu
saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke Bosne i
Hercegovine, direktor Agencije za javne nabavke Bosne i
Hercegovine donosi

UPUTSTVO
O DOPUNAMA UPUTSTVA O USLOVIMA I NAČINU

OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA I DOSTAVLJANJA
IZVJEŠTAJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U

INFORMACIONOM SISTEMU "E-NABAVKE"

DIO PRVI
OPŠTE ODREDBE

Član 1.
U članu 1. stav (1) Uputstva o uslovima i načinu

objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "E-
nabavke" ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14) - u daljem
tekstu: Uputstvo, iza riječi "obavještenja" dodaje se zarez i
riječi: "tenderske dokumentacije, preuzimanje tenderske
dokumentacije, postavljanje zahtjeva za pojašnjenje i odgovora
s pojašnjenjem".

U članu 1. stav (3) Uputstva iza tačke a) dodaju se nove
tačke b) i c) koje glase:

"b) Objavljivanje i preuzimanje tenderske dokumenta-
cije,

c) Postavljanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske
dokumentacije i odgovora s pojašnjenjem."

Tačka b) postaje tačka d), tačka c) postaje tačka e).
Iza DIJELA TREĆEG dodaje se novi DIOČETVRTI.
"DIO ČETVRTI
TENDERSKA DOKUMENTACIJA"

Član 2.
Iza člana 8. Uputstva dodaje se novičlan 9. koji glasi:

"Član 9.
(Objavljivanje tenderske dokumentacije)

(1) Ugovorni organ objavljuje tendersku dokumentaciju u
sistemu "E-nabavke", u skladu sačlanom 55. Zakona i
ovim uputstvom.

(2) Kada ugovorni organ objavljuje tendersku dokumentaciju
dužan je istu objaviti istovremeno sa obavještenjem o
nabavci. Za višefazne postupke istovremeno sa
obavještenjem o nabavci objavljuje se prvi dio tenderske
dokumentacije, a ostali dijelovi tenderske dokumentacije
će biti dostupni samo kvalifikovanim kandidatima u
sistemu "E-nabavke".



Ponedjeljak, 6. 7. 2015. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 53 - Stranica 43

(3) Novčana naknada za tendersku dokumentaciju ne može se
zahtijevati kada ugovorni organ objavljuje tendersku
dokumentaciju u sistemu "E-nabavke".

(4) Ako ugovorni organ objavi tendersku dokumentaciju u
sistemu "E-nabavke", tenderska dokumentacija se ne
može dostavljati na druge načine predviđenečlanom 55.
stav (1) tač. a)-c) Zakona.

(5) U slučaju da je u postupku konkurentskog zahtjeva za
dostavu ponuda objavljena tenderska dokumentacija u
sistemu "E-nabavke", ugovorni organ upućuje poziv za
preuzimanje tenderske dokumentacije u sistemu "E-
nabavke" koji odgovara zahtjevu za dostavu ponuda iz
člana 88. stav (1) Zakona. Poziv sadrži minimalno
podatke o ugovorom organu, broju obavještenja i datumu
slanja obavještenja na objavu.

(6) Ako je ugovorni organ objavio tendersku dokumentaciju u
sistemu "E-nabavke" postavljanje zahtjeva za pojašnjenje
tenderske dokumentacije i odgovora s pojašnjenjem može
se izvršiti samo u formi i na način kako je definisano u
sistemu "E-nabavke".

(7) Objavljeni dokumenti u sistemu "E-nabavke" ne mogu se
brisati i mijenjati.

(8) Izmjene i dopune tenderske dokumentacije se vrše na
način da ugovorni organ objavljuje novi dokument u
sistem "E-nabavke".

(9) Ugovorni organi su dužni objaviti tendersku
dokumentaciju u sistemu "E-nabavke" za najmanje:
30% postupaka javne nabavke za koje se objavljuje
obavještenje o nabavci u 2016. godini,
60% postupaka javne nabavke za koje se objavljuje
obavještenje o nabavci u 2017. godini.

(10) Od 01.01.2018. godine ugovorni organi su dužni za sve
postupke javne nabavke za koje se objavljuje obavještenje
o nabavci objaviti tendersku dokumentaciju u sistemu "E-
nabavke"."

Član 3.
Iza novogčlana 9. dodaje se novičlan 10, koji glasi:

"Član 10.
(Preuzimanje i pojašnjenje tenderske dokumentacije)

(1) Korisnik sistema izčlana 2. stav (1) tačka b) ovog
uputstva koji je završio postupak registracije preuzima
tendersku dokumentaciju u sistemu "E-nabavke".

(2) Tenderska dokumentacija može se preuzeti više puta za
isti postupak javne nabavke. Ako korisnik sistema
preuzme tendersku dokumentaciju za isti postupak javne
nabavke više puta, rok za žalbu izčlana 101. stav (1)
tačka b) Zakona računa se od prvog preuzimanja
tenderske dokumentacije.

(3) Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovor
s pojašnjenjem tenderske dokumentacijeće biti dostupan
svim kandidatima/ponuđačima koji su preuzeli tendersku
dokumentaciju u sistemu "E-nabavke"."

Član 4.
"DIO ČETVRTI postaje DIO PETI.
Dosadašnjičlan 9. Uputstva postaječlan 11.
DIO PETI postaje DIO ŠESTI.
Dosadašnjičlan 10. Uputstva postaječlan 12.
Dosadašnjičlan 11. Uputstva postaječlan 13.
DIO ŠESTI postaje DIO SEDMI.
Dosadašnjičlan 12. Uputstva postaječlan 14.
DIO SEDMI postaje DIO OSMI.
Dosadašnjičlan 13. Uputstva postaječlan 15.
Dosadašnjičlan 14. Uputstva postaječlan 16.
Dosadašnjičlan 15. Uputstva postaječlan 17."

Član 5.
Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja, a objaviće

se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-2237-4/14
01. jula 2015. godine

Direktor
Đinita Fočo, s. r.


