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године и на 25. сједници Дома народа одржаној 29. августа 
2022. године, усвојила је 

ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 

Члан 1. 
У Закону о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", 

број 39/14), у члану 1. иза става (2) додаје се нови став (3) 
који гласи: 
"(3) изрази који су ради прегледности дати у једном 

граматичком роду без дискриминације се односе и на 
мушкарце и на жене." 

Члан 2. 
У члану 2. тачка а) ал. 1) и 2) мијењају се и гласе: 
"1) уговор о јавној набавци робе је уговор чији је 

предмет куповина, лизинг, најам или куповина на 
отплату са или без могућности куповине робе. 
Уговор о јавној набавци робе може као споредни 
предмет обухватати послове постављања и 
инсталације; 

2) уговор о јавној набавци услуга је уговор чији је 
предмет пружање услуга, осим оних из алинеје 3) 
овe тачкe;". 

У тачки а) иза алинеје 3) додају се нове ал. 4), 5) и 6), 
које гласе: 

"4) ознака је сваки документ, потврда или сертификат 
којим се потврђује да одређени радови, производи, 
услуге, процеси или поступци задовољавају 
одређене захтјеве; 

5) захтјеви за ознаку су захтјеви које одређени 
радови, производи, услуге, процеси или поступци 
морају испунити да би добили ознаку; 

6) животни вијек подразумијева све узастопне и/или 
међусобно повезане фазе, укључујући потребно 
истраживање и развој, производњу, трговину и 
њене услове, превоз, коришћење и одржавање 
током постојања производа или радова или 
пружања услуге, од стицања сировина или 
генерисања ресурса до одлагања, уклањања и 
завршетка услуге или употребе." 

Тачка л) мијења се и гласи: 
"л) Понуда је документ који подноси понуђач, при 

чему нуди испоруку робе, пружање услуге или 
извођење радова, под условима које одређује 
уговорни орган у тендерској документацији. 
Понуда може бити: 
1) прихватљива - коју је поднио понуђач који 

није био искључен у складу са чланом 45. 
овог закона и који испуњава критеријуме за 
избор најповољније понуде, те чија је понуда 
у складу са техничким спецификацијама без 
да је неправилна или неприхватљива; 

2) неприхватљива - чија цијена прелази 
планирана, односно обезбијеђена новчана 
средства уговорног органа за набавку или 
понуда понуђача који не испуњава 
критеријуме за квалификацију привредног 
субјекта; 

3) неправилна - која није у складу са тендерском 
документацијом или је примљена ван рока за 
достављање понуда или постоје докази о 
тајном споразуму или корупцији или није 
резултат тржишне конкуренције или је 
уговорни орган утврдио да је цијена понуде 
изузетно ниска." 

У тачки н) у другом реду, иза ријечи: "више уговорних 
органа и" додају се ријечи: "једног или". 

Иза тачке т) додају се нове тач. у) и в) које гласе: 
"у) портал јавних набавки је информациони систем 

који омогућава електронску комуникацију, 
објављивање докумената и спровођење поступака 
јавне набавке електронским путем; 

в) динамички систем куповине је систем који се 
успоставља и води као потпуно електронски 
процес, а користи се за набавку уобичајених 
предмета набавке који су опште доступни на 
тржишту те је отворен свим привредним 
субјектима који испуњавају критеријуме за 
квалитативни избор током његовог цјелокупног 
трајања, односно динамички систем набавке 
представља стварање листе способних понуђача 
која се за све вријеме трајања динамичког система 
набавке употпуњава новим понуђачима." 

Члан 3. 
Иза члана 4. додају се чл. 4а. и 4б, који гласе: 

"Члан 4а. 
(Набавке које укључују уговорне органе са сједиштем у БиХ 

и уговорне органе из држава чланица Европске уније) 
(1) Уговорни орган може заједнички спровести поступак 

јавне набавке с једним или више уговорних органа из 
држава чланица Европске уније на начин прописан 
одредбама овог члана и члана 4б. овог закона. 

(2) Уговорни орган може користити услуге обављања 
послова централизоване јавне набавке које пружају 
органи за централизоване јавне набавке из државе 
чланице Европске уније. 

(3) Право државе чланице Европске уније у којој орган за 
централизоване јавне набавке из става (2) овог члана 
има сједиште примјењује се на обављање послова 
централизованих јавних набавки, на додјелу уговора на 
основу оквирног споразума који је закључио орган за 
централизоване јавне набавке и на додјелу уговора на 
основу динамичког система куповине којим управља 
орган за централизоване јавне набавке. 

(4) Уговорни органи не могу користити могућности из ст. 
(1) и (2) овог члана с циљем избјегавања примјене 
одредаба овог закона, других закона и прописа у Босни 
и Херцеговини. 

(5) Одредбе овог члана примјењују се од дана приступања 
Босне и Херцеговине Европској унији. 

Члан 4б. 
(Спровођење поступка набавке који укључује уговорне 
органе из различитих држава чланица Европске уније) 

(1) Уговорни орган може с једним или више уговорних 
органа из држава чланица Европске уније заједнички 
спровести поступак додјеле уговора о јавној набавци, 
склопити оквирни споразум, управљати динамичким 
системом куповине те додијелити уговоре на основу 
оквирног споразума или динамичког система куповине. 

(2) Осим ако су нужни елементи заједничке набавке 
прописани међународним споразумом склопљеним 
између Босне и Херцеговине и држава чланица 
Европске уније у којима уговорни органи имају 
сједиште, уговорни органи који учествују у заједничкој 
набавци обавезни су склопити споразум у којем 
утврђују: 
a) одговорност странака и мјеродавно национално 

право Босне и Херцеговине или једне од држава 
чланица Европске уније из које уговорни органи 
долазе; 
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б) унутрашњу организацију поступка набавке, 
укључујући и управљање поступком, расподјелу 
робе, радова или услуга које се набављају те 
склапање уговора. 

(3) При утврђивању одговорности и мјеродавног 
националног права у складу са ставом (2) овог члана, 
уговорни органи који учествују у заједничкој набавци 
могу расподијелити одређене одговорности међу собом 
те утврдити да ће се у поступку примјењивати одредбе 
националног права било које државе из које уговорни 
органи долазе. 

(4) У обавјештењу о набавци и тендерској документацији 
предметног поступка наводе се расподјела одговорности 
и мјеродавно национално право. 

(5) Одредбе овог члана примјењују се од дана приступања 
Босне и Херцеговине Европској унији.". 

Члан 4. 
У члану 8. ставу (1) бришу се ријечи: "Дио Б". 

Члан 5. 
Члан 10. мијења се и гласи: 

"Члан 10. 
(Додјела уговора о јавној набавци према међународним 

правилима) 
(1) Овај закон не примјењује се на уговоре о јавној набавци 

које уговорни орган додјељује или спроводи у складу са 
поступцима набавке који се разликују од поступака 
прописаних овим законом, а који су прописани на један 
од сљедећих начина: 
a) правним инструментом који ствара међународне 

правне обавезе између Босне и Херцеговине и 
једне или више других држава или њихових 
дијелова, а који обухвата радове, робу или услуге 
намијењене заједничком спровођењу или 
коришћењу пројекта од држава потписница; 

б) у оквиру међународне организације. 
(2) Овај закон не примјењује се на уговоре о јавној набавци 

које уговорни орган додјељује или спроводи у складу са 
правилима о набавци које одређује међународна 
организација или међународна финансијска 
институција, ако та организација или институција у 
цјелини финансира наведене уговоре о јавној набавци. 

(3) У случају уговора о јавној набавци из става (2) овог 
члана које у износу већем од 50% суфинансира 
међународна организација или међународна 
финансијска институција, уговорне стране 
споразумијевају се о примјењивим поступцима 
набавке." 

Члан 6. 
Иза члана 10. додају се нови чл. 10a, 10б, 10ц, 10д, 10e. и 

10ф. који гласе: 

"Члан 10a. 
(Изузећа за уговоре о јавној набавци услуга) 

Овај закон не примјењује се на уговор о јавној набавци 
услуга за: 

а) куповину, најам или закуп, било каквим 
финансијским средствима, земљишта, постојећих 
грађевина или друге непокретне имовине или 
права која се њих тичу; 

б) куповину, развој, продукцију или копродукцију 
програмског материјала намијењеног за аудио-
визуелне медијске услуге или радијске медијске 
услуге које додјељују пружаоци аудио-визуелних 
или радијских медијских услуга, или на пружање 
услуга радио-телевизијског или програмског 

емитовања који су додијељени пружаоцима аудио-
визуелних или радијских услуга: 
1) појмови "аудио-визуелна медијска услуга", 

"медијска услуга радија" и "програм" имају 
значење утврђено у прописима из области 
емитовања, 

2) појам "програм" укључује и радијске 
програме те материјале за радијске програме, 
а појам "програмски материјал" има исто 
значење као и појам "програм"; 

ц) услуге арбитраже и мирења; 
д) правне услуге: 

1) услуге правног заступања странака од стране 
адвоката у арбитражи или мирењу у Босни и 
Херцеговини и другој земљи или пред 
међународном инстанцом арбитраже или 
мирења, 

2) услуге правног заступања странака од стране 
адвоката у поступку пред судовима или 
органима управе у Босни и Херцеговини или 
другој земљи или пред међународним 
судовима или институцијама, 

3) услуге правног савјетовања које адвокат 
пружа током припреме било којег од 
поступака из тач. а) и б) овог става или ако 
постоји конкретна назнака и велика 
вјероватноћа да ће правна ствар на коју се 
савјет односи постати предмет таквих 
поступака, 

4) услуге овјеравања и потврђивања докумената 
које пружају нотари, 

5) правне услуге које пружају старатељи или 
законски заступници малољетника или друге 
правне услуге чије је пружаоце именовао 
надлежни суд у Босни и Херцеговини или су 
одређени законом за извођење одређених 
задатака под надзором тих судова, 

6) друге правне услуге које су у Босни и 
Херцеговини повезане, чак и повремено, са 
извршавањем службених овлашћења; 

e) финансијске услуге у вези са издавањем, продајом, 
куповином или преносом хартија од вриједности 
или других финансијских инструмената у смислу 
посебног закона којим се уређује тржиште 
капитала и услуге Централне банке Босне и 
Херцеговине; 

ф) зајмове и кредите, без обзира на то да ли су 
повезани с издавањем, продајом, купњом или 
преносом хартија од вриједности или других 
финансијских инструмената; 

г) уговоре о раду и рјешења о именовању; 
х) цивилну одбрану, цивилну заштиту и услуге 

спречавања опасности које пружају непрофитне 
организације или удружења, обухваћене ознакама 
ЈРЈН 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 
75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 
98113100-9 и 85143000-3, осим услуга превоза 
пацијената возилом хитне помоћи; 

и) услуге јавног жељезничког превоза путника или 
превоза путника подземном жељезницом; 

ј) услуге политичких кампања, обухваћене ознаком 
ЈРЈН 9341400-0, 92111230-3 и 92111240-6, ако их је 
додијелила политичка странка у оквиру изборне 
кампање; 

к) услуге истраживања и развоја које су обухваћене 
ознакама ЈРЈН 73000000-2 до 73120000-9, 
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73300000-5, 73420000-2 и 73430000-5 ако корист 
од њих нема искључиво уговорни орган за своју 
употребу у обављању својих послова и у 
потпуности не плаћа пружање тих услуга; 

л) концесиони уговор додјељује се у складу са 
законима о концесијама у Босни и Херцеговини; 

м) уговор о јавно-приватном партнерству додјељује 
се у складу са законским прописима о јавно-
приватном партнерству. 

Члан 10б. 
(Посебна изузећа у области електронских комуникација) 
Овај закон не примјењује се на уговор о јавној набавци 

чија је главна сврха омогућити уговорном органу пружање 
или искоришћавање јавне комуникационе мреже или 
пружање јавности једне или више електронских 
комуникационих услуга, како су дефинисане у посебном 
закону којим се уређује област електронских комуникација. 

Члан 10ц. 
(Уговори између субјеката у јавном сектору) 

(1) Овај закон не примјењује се на уговор о јавној набавци 
који уговорни орган додјељује другом правном лицу 
ако: 
а) над тим правним лицем уговорни орган обавља 

надзор сличан оном који спроводи над својим 
пословним јединицама; 

б) надзирано правно лице обавља више од 80% својих 
активности у извршавању задатака које јој је 
повјерио уговорни орган који над њим спроводи 
надзор или које су му повјерила друга правна лица 
над којима тај уговорни орган спроводи надзор; 

ц) нема директног учешћа приватног капитала у 
правном лицу под надзором, осим учешћа 
приватног капитала, а који не контролише, не 
блокира и који не врши одлучујући утицај на то 
правно лице. 

(2) Уговорни орган спроводи надзор над правним лицем из 
става (1) тачке а) овог члана ако има пресудан утицај на 
стратешке циљеве и на важне одлуке дотичног правног 
лица, с тим да такву контролу може спроводити и други 
субјекат над којим уговорни орган на исти начин 
спроводи контролу. 

(3) Уговорни органи спроводе заједнички надзор над 
правним лицем из става (1) тачке а) овог члана ако су 
испуњени сви сљедећи услови: 
а) органe надлежнe за одлучивање у том правном 

лицу чине представници свих уговорних органа 
који учествују, с тим да појединачни представници 
могу представљати неколико уговoрних органа 
који учествују или све њих; 

б) ти уговорни органи могу заједно имати пресудан 
утицај на стратешке циљеве и важне одлуке у том 
правном лицу; 

ц) то правно лице нема интересе различите од 
интереса уговорних органа који над њим спроводе 
контролу. 

(4) Одредба става (1) овог члана примјењује се и ако правно 
лице под надзором које је уговорни орган додијели 
уговор уговорном органу који над њим спроводи надзор 
или другом правном лицу над којим исти уговорни 
орган спроводи надзор, под условом да у правном лицу 
којем се додјељује уговор нема директног удјела 
приватног капитала, осим учешћа приватног капитала 
које је обавезно на основу одредаба посебног закона, а 
који не контролише, не блокира и који не врши 
одлучујући утицај на то правно лице. 

(5) Овај закон не примјењује се на склапање уговора 
искључиво између два или више уговорних органа ако 
су испуњени сви сљедећи услови: 
а) уговором се утврђује или остварује сарадња 

између тих уговорних органа с циљем осигуравања 
да јавне услуге које они треба да пруже остварују 
њихове заједничке циљеве; 

б) је та сарадња успостављена искључиво на основу 
потреба везаних уз јавни интерес; 

ц) ти уговорни органи остварују на отвореном 
тржишту мање од 20% дјелатности на које се 
односи сарадња. 

(6) За утврђивање процентуалног удјела дјелатности из 
става (1) тачка б) и става (5) тачка ц) у обзир се узима 
просјек свеукупног промета, или одговарајуће 
алтернативно мјерило везано уз дјелатности попут 
трошкова насталих релевантном правном лицу или 
уговорном органу у односу на услуге, робу или радове 
током три године које претходе години у којој се 
додјељује уговор. 

(7) Изузетно, за утврђивање процентуалног удјела 
дјелатности довољно је да то правно лице пословним 
пројекцијама докаже да је алтернативно мјерило везано 
уз дјелатности вјеродостојно, ако подаци о промету или 
другом мјерилу везаном уз дјелатности, попут 
трошкова, нису доступни за претходне три године или 
више нису релевантни, због датума оснивања или 
датума почетка обављања дјелатности релевантног 
правног лица или уговорног органа или због 
реорганизације њихове дјелатности. 

Члан 10д. 
(Набавка која укључује одбрамбене или безбједносне 

аспекте) 
(1) Овај закон се не примјењује на склапање уговора о 

јавној набавци који укључују одбрамбене или 
безбједносне аспекте: 
a) на који се примјењују посебна правила набавке у 

складу са међународним споразумом или 
договором, склопљеним између Босне и 
Херцеговине и једне или више других држава, а 
који могу обухватити радове, робу или услуге 
намијењене заједничком спровођењу или 
коришћењу пројекта од држава потписница; 

б) на који се примјењују посебна правила набавке у 
складу са међународним споразумом или 
договором који се односи на размјештај јединица и 
тиче се подухвата Босне и Херцеговине и друге 
државе; 

ц) у оквиру међународне организације; 
д) на који се примјењују посебна правила набавке 

међународне организације када она набавља за 
своје потребе, или уговори које Босна и 
Херцеговина мора склопити у складу с тим 
правилима; 

e) који се додјељује у складу са правилима о набавци 
које одређује међународна организација или 
међународна финансијска институција, ако та 
организација или институција у потпуности 
финансира дотичне уговоре о јавној набавци; 

ф) код којег би примјена одредаба овог закона или 
прописа којим се уређује набавка за потребе 
одбране и безбједности обавезала Босну и 
Херцеговину да открије податке чије је откривање 
у супротности са битним интересима њене 
безбједности који су у складу са Законом о 
одбрани Босне и Херцеговине ("Службени гласник 
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БиХ", брoj 88/05) и осталим важећим прописима 
који регулишу безбједносне интересе БиХ; 

г) за потребе органа безбједносно-обавјештајног 
система; 

х) у оквиру програма сарадње који се заснива на 
истраживању и развоју, који заједнички спроводи 
Босна и Херцеговина са једном или више држава за 
развој новог производа и, ако је примјењиво, за 
идуће фазе цијелог или дијелове животног вијека 
тог производа; 

и) који се склапа у другој држави, укључујући и за 
цивилне потребе, када су снаге размјештене изван 
територија Босне и Херцеговине ако оперативне 
потребе захтијевају да ти уговори буду склопљени 
са привредним субјектима смјештеним у подручју 
активности; 

ј) који склапа Босна и Херцеговина са другом 
државом, а односи се на: 

1) набавку војне опреме или безбједносно осјетљиве 
опреме; 

2) радове и услуге директно повезане са таквом 
опремом; 

3) радове и услуге за изричито војне намјене или 
безбједносно осјетљиве радове и безбједносно 
осјетљиве услуге. 

(2) У случају уговора о јавној набавци из става (1) тачке е) 
овог члана које у износу већем од 50% суфинансира 
међународна организација или међународна 
финансијска институција, стране уговорнице се 
споразумијевају о примјењивим поступцима набавке. 

Члан 10е. 
(Набавка с циљем заштите битних безбједносних интереса) 

Овај закон не примјењује се на склапање уговора о 
јавној набавци који нису изузети у складу са чланом 10д. овог 
закона, у мјери у којој се заштита битних безбједносних 
интереса Босне и Херцеговине, који су у складу са Законом о 
одбрани Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", брoj 
88/05) и осталим важећим прописима којима се регулишу 
безбједносни интереси БиХ, не може гарантовати с мање 
драстичним мјерама, на примјер одређивањем захтјева с 
циљем заштите тајности података које уговорни орган ставља 
на располагање у поступку јавне набавке како је предвиђено 
овим законом. 

Члан 10ф. 
(Посебна изузећа за уговоре који су проглашени тајним или 
морају бити пропраћени посебним безбједносним мјерама) 

Овај закон не примјењује се ако су склапање и 
извршење уговора о јавној набавци проглашени тајним или 
морају бити пропраћени посебним безбједносним мјерама у 
складу са Законом о заштити тајних података, под условом да 
је Босна и Херцеговина утврдила да битне безбједносне 
интересе, који су у складу са Законом о одбрани Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", брoj 88/05) и 
осталим важећим прописима којима се регулишу 
безбједносни интереси БиХ, није могуће заштитити мање 
драстичним мјерама, попут оних из члана 10е. овог закона." 

Члан 7. 
У члану 11. иза става (5) додајe се нови став (6) који 

гласи: 
"(6) Уговорни орган дужан је да омогући копирање код 

уговорног органа или фотографисање понуда или да 
омогући пренос података на медиј за похрану података 
сваком понуђачу који поднесе писани захтјев, осим 
података који су означени за повјерљиве, у складу са 
ставом (5) овог члана." 

Члан 8. 
У члану 13. иза става (2) додају се нови ст. (3) и (4) који 

гласе: 
"(3) Сваки уговорни орган у Босни и Херцеговини доноси 

интерни правилник којим прописује и уређује 
организацију и ефикасно вршење набавне функције 
унутар уговорног органа, као што су: начин 
циркулисања документације везане за јавне набавке, 
конкретна задужења службеника и административног 
особља који спроводе јавне набавке или су у одређеној 
вези с њима, рокови за поступање, начин именовања и 
евентуална ротација чланова комисија за набавку и сва 
друга односна питања. 

(4) Приликом доношења правилника из става (3) овог 
члана, уговорни орган води рачуна о врсти послова које 
обавља, организацији, величини, кадровским 
капацитетима, евентуалној децентрализацији и 
подручним јединицама и свим другим односним 
питањима." 

Члан 9. 
Иза члана 13. додаје се нови члан 13a. који гласи: 

"Члан 13a. 
(Службеник за јавне набавке) 

(1) Уговорни орган чији је буџет за набавке једнак или 
виши од износа од 1.000.000,00 КМ интерним актом 
уређује радно мјесто службеника за јавне набавке. 

(2) Уговорни орган дужан је да омогући свом запосленику 
похађање обуке за службеника за јавне набавке, коју 
организује и одржава Агенција, у складу са чланом 92. 
став (3) тачка и) овог закона. 

(3) Уговорни орган осигурава да у поступцима набавке чија 
процијењена вриједност прелази 250.000,00 КМ 
учествује најмање један службеник за јавне набавке. 
Уговорни орган који нема стално запосленог 
службеника за јавне набавке на располагању може 
ангажовати службеника за јавне набавке изван 
уговорног органа, што мора бити посебно образложено." 

Члан 10. 
Иза члана 14. додаје се нови члан 14a. који гласи: 

"Члан 14a. 
(Претходна провјера тржишта) 

(1) Прије покретања поступка уговорни орган спроводи 
провјеру тржишта у сврху припреме набавке и 
информисања привредних субјеката о својим плановима 
и захтјевима у вези са набавком. У ту сврху уговорни 
орган може тражити или прихватити савјет независних 
стручњака, надлежних органа или учесника на тржишту. 

(2) О претходној провјери тржишта сачињава се писмена 
забиљешка о свим радњама и поступцима и улаже у 
предмет списа. Тај савјет може се користити у 
планирању и спровођењу поступка набавке, под 
условом да тај савјет не доводи до нарушавања 
тржишне конкуренције, те да се не крши принцип 
забране дискриминације и транспарентности." 

Члан 11. 
У члану 15. ставу (2) тачка а) ријечи: "Ова вриједност, у 

случају уговора о радовима, укључује и објекте потребне за 
извршење таквог уговора, а које је уговорни орган дужан да 
обезбиједи или уступи извођачу радова; замјењује се 
ријечима: "Приликом израчунавања процијењене вриједности 
уговора о радовима у обзир се узимају трошкови радова и 
укупна процијењена вриједност свих врста робе или услуга 
које уговорни органи стављају на располагање извођачу 
радова под условом да су оне потребне за извођење радова;". 
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У ставу (3) ријечи: "У случају уговора о лизингу, најму, 
закупу или унајмљивању на отплату разне робе, вриједност 
која треба да се узме као основа за израчунавање 
процијењене вриједности набавке је:" замјењују се ријечима: 
"Код уговора о јавној набавци робе чији је предмет лизинг, 
закуп најам или куповина на отплату, вриједност која се 
узима као основ за израчунавање процијењене вриједности 
уговора је сљедећа:". 

Иза става (5) додаје се нови став (6) који гласи: 
"(6) Ако се уговорни орган састоји од посебних оперативних 

јединица, у обзир се узима укупна процијењена 
вриједност набавке за све оперативне јединице." 
Досадашњи ст. (6) и (7) постају ст. (7) и (8). 

Члан 12. 
Члан 16. мијења се и гласи: 

"Члан 16. 
(Подјела предмета набавке на лотове) 

(1) Уговорни орган може подијелити предмет набавке на 
лотове на основу објективних критеријума, нпр. према 
врсти, карактеристикама, намјени, мјесту или времену 
испуњења. У том случају одређује предмет 
примјењујући правила груписања из Јединственог 
ријечника јавне набавке (у даљем тексту: ЈРЈН) кода и 
величину појединог лота, узимајући у обзир могућност 
учешћа малих и средњих привредних субјеката у 
поступку јавне набавке. 

(2) Ако уговорни орган у поступку јавне набавке из 
ДИЈЕЛА ДРУГОГ овог закона није подијелио предмет 
набавке на лотове, у обавјештењу о набавци наводи 
основне разлоге за такву одлуку. 

(3) Уговорни орган у тендерској документацији одређује 
може ли се понуда доставити за један, неколико или за 
све лотове уз навођење образложења." 

Члан 13. 
Члан 17. мијења се и гласи: 

"Члан 17. 
(Услови за почетак поступка јавне набавке) 

(1) Уговорни орган започиње поступак јавне набавке ако је 
набавка предвиђена у плану набавки. 

(2) План набавки садржи сљедеће податке: 
а) назив предмета јавне набавке; 
б) бројчану ознаку и назив предмета набавке из ЈРЈН; 
ц) врсту поступка; 
д) да ли се предмет дијели на лотове; 
е) врсту уговора; 
ф) да ли ће бити закључен уговор о јавној набавци 

или оквирни споразум; 
г) период трајања уговора о јавној набавци или 

оквирног споразума; 
х) процијењену вриједност набавке; 
и) оквирни датум покретања поступка набавке; 
ј) извор финансирања; 
к) податак за коју годину се план доноси; 
л) додатне напомене. 

(3) Изузетно од става (1) овог члана, за набавке које нису 
предвиђене у плану набавки уговорни орган доноси 
посебну одлуку о покретању поступка јавне набавке, 
којом мијења план јавних набавки. 

(4) Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке из 
става (3) овог члана садржи податке из става (2) овог 
члана. 

(5) Уговорни орган објављује план набавки на порталу 
јавних набавки, и то најкасније у року од 30 дана од 
дана усвајања буџета односно финансијског плана или 
другог документа којим се одобравају средства за 

набавке, у форми и на начин како је дефинисано у 
систему "е-Набавке". 

(6) У случају неусвајања буџета, односно финансијског 
плана или другог документа којим се одобравају 
средства за набавке, уговорни орган објављује 
привремени план јавних набавки за период привременог 
финансирања. 

(7) Уговорни орган објављује све измјене и допуне плана 
јавних набавки на порталу јавних набавки. 

(8) Ако постоје оправдани разлози, посебно у вези са 
предметом набавке из уговора, трајање уговора може 
бити дуже од једне године." 

Члан 14. 
У члану 18. став (2) бришу се ријечи: "Дио Б". 
У члану 18. иза става (2) додаје се став (3) који гласи: 

"(3) У поступку директног споразума уговорни орган не 
доноси одлуку или рјешење о покретању поступка у 
писаној форми." 

Члан 15. 
У члану 26. став (2) тачка б) ријечи: "уступи или" бришу 

се, а иза ријечи "претквалификације" додају се ријечи: "на 
порталу јавних набавки". 

Члан 16. 
У члану 27. став (1) тачка б) ријечи: "уступити 

претквалификациону документацију" замјењују се ријечима: 
"учини претквалификациону документацију доступном на 
порталу јавних набавки". 

Иза тачке д) додаје се нова тачка е) која гласи: 
"е) упутити квалификованим понуђачима захтјев за 

достављање почетне понуде;". 
У тачки ф) ријечи: "доставити тендерску 

документацију" замјењују се ријечима: "учини доступном 
тендерску документацију на порталу јавних набавки". 

Досадашње тач. е), ф), г), х) и и) постају тач. ф), г), х), и) 
и ј). 

Члан 17. 
У члану 28. став (4) мијења се и гласи: 

"(4) У случајевима из члана 21. тач. а), б) и ц), уговорни 
орган објављује на порталу јавних набавки информације 
о преговарачком поступку који намјерава да спроводи 
без објаве обавјештења о набавци, тако што ће 
тендерску документацију учинити доступном свим 
заинтересованим кандидатима." 
У члану 28. додаје се нови став (5) који гласи: 

"(5) У случајевима из члана 21. тачке д) уговорни органи 
може објавити на порталу јавних набавки информације 
о преговарачком поступку који намјерава да спроводи 
без објаве обавјештења о набавци, тако што ће 
тендерску документацију учинити доступном свим 
заинтересованим кандидатима." 
Остали ставови помјерају се за једно мјесто напријед. 

Члан 18. 
У члану 32. став (5) тачка б) иза алинеје 4) додаје се 

нова алинеја 5) која гласи: 
"5) уговорни орган одлуку о избору најповољнијег 

понуђача или поништењу поступка јавне набавке 
доставља свим понуђачима који су доставили 
понуде;". 

Досадашња алинеја 5) постаје алинеја 6). 
Став (6) брише се. 

Члан 19. 
У члану 33. став (5) ријечи: "става (3)" замјењују се 

ријечима: "став (1) тачка ц)". 
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Члан 20. 
У члану 36. иза става (5) додаје се нови став (6) који 

гласи: 
(6) "ЈП НИО Службени лист БиХ обавезан је да најмање 

15% прихода које оствари од накнада за објаву 
обавјештења из става (1) у току године уложи у 
истраживање и развој, те унапређење система јавних 
набавки. Савјет министара БиХ доноси подзаконски акт 
којим се прецизније регулишу финансирање и начин 
вршења истраживања, развоја и унапређења система 
јавних набавки на приједлог Агенције." 

Члан 21. 
У члану 37. став (1) тачка б) ријечи: "у свакој од 

категорија из Анекса II Дио А" бришу се. 

Члан 22. 
У члану 39. став (3) брише се. 

Члан 23. 
У члану 41. став (3) брише се. 

Члан 24. 
У члану 44. иза става (6) додаје се нови став (7) који 

гласи: 
"(7) Провјера квалификације кандидата/понуђача 

електронским путем уређује се подзаконским актом који 
доноси Савјет министара БиХ најкасније у року од једне 
године од почетка примјене овог закона, а након 
стицања услова у једном или више надлежних органа у 
којима се воде базе података које се односе на 
привредне субјекте." 

Члан 25. 
У члану 45. став (5) мијења се и гласи: 

"(5) Уговорни орган може на период од 12 мјесеци 
искључити из учешћа у поступку набавке 
кандидата/понуђача који се нађе у било којој од 
сљедећих ситуација: 
а) ако има доказ да је кандидат/понуђач склопио 

споразум са другим кандидатом/понуђачем којем 
је циљ нарушавање тржишне конкуренције; 

б) ако уговорни орган може доказати одговарајућим 
доказним средствима да је понуђач крив за тешки 
професионални пропуст који доводи у питање 
његов интегритет; 

ц) ако се утврде значајни недостаци током 
спровођења претходног јавног уговора или 
претходног уговора са секторским уговорним 
органом чија је посљедица била пријевремени 
раскид тог претходног уговора, накнада штете или 
друга слична санкција; 

д) ако је кандидат/понуђач лажно приказао чињенице 
при достављању података потребних за провјеру 
квалификационих и/или критеријума за додјелу 
уговора, ако је прикрио такве информације или 
није у стању да приложи пропратне документе; 

е) ако се сукоб интереса у смислу члана 52. овог 
закона не може уклонити другим, мање 
драстичним мјерама." 

Иза става (5) додају се нови ст. (6), (7), (8) и (9) који 
гласе: 
"(6) Рок од 12 мјесеци рачуна се од дана доношења одлуке 

надлежног органа из става (5) овог члана закона. 
(7) Кандидат/понуђач код којег су остварене основе за 

искључење из члана 45. став (5) овог закона може 
уговорном органу доставити доказе о мјерама које је 
предузео како би доказао своју поузданост без обзира на 
постојање релевантне основе за искључење. 

Предузимање мјера из овог става кандидат/понуђач 
доказује: 
а) плаћањем накнаде штете или прeдузимањем 

других одговарајућих мјера с циљем плаћања 
накнаде штете проузроковане кривичним дјелом 
или пропустом; 

б) активном сарадњом са надлежним истражним 
органима ради потпуног разјашњења чињеница и 
околности у вези са кривичним дјелом или 
пропустом; 

ц) одговарајућим техничким, организационим и 
кадровским мјерама ради спречавања даљих 
кривичних дјела или пропуста. 

(8) Мјере које је предузео кандидат/понуђач оцјењују се 
узимајући у обзир тежину и посебне околности дјела 
или пропуста те је обавезан образложити разлоге 
прихватања или неприхватања мјера. Уговорни орган 
неће искључити кандидата/понуђача из поступка јавне 
набавке ако је оцијењено да су предузете мјере 
примјерене. 

(9) Кандидат/понуђач којем је правоснажном пресудом 
одређена забрана учествовања у поступцима јавне 
набавке на одређено вријеме нема право коришћења 
могућности из става (7) овог члана до истека рока 
забране у држави у којој је пресуда на снази." 
Досадашњи ст. (6), (7), (8) и (9) постају ст. (10), (11), (12) 

и (13). 

Члан 26. 
У члану 50. иза става (1) додаје се нови став (2) који 

гласи: 
"(2) У случају ограниченог поступка, преговарачког 

поступка са објавом обавјештења, преговарачког 
поступка без објаве обавјештења о набавци и 
такмичарском дијалогу документи наведени у ставу (1) 
тач. ц), д) е) и ф) овог члана достављају се као обичне 
копије заједно са изјавом коју овјерава 
кандидат/понуђач, у форми и на начин који прописује 
Агенција подзаконским актом који доноси Савјет 
министара БиХ, најкасније у року од три мјесеца од 
ступања на снагу овог закона." 

Члан 27. 
У члану 51. иза става (1) додаје се нови став (2) који 

гласи: 
"(2) У случају ограниченог поступка, преговарачког 

поступка са објавом обавјештења, преговарачког 
поступка без објаве обавјештења о набавци и 
такмичарском дијалогу документи наведени у ставу (1) 
тач. ц), д) и ф) овог члана достављају се као обичне 
копије заједно са изјавом коју овјерава 
кандидат/понуђач, у форми и на начин који прописује 
Агенција подзаконским актом који доноси Савјет 
министара БиХ, најкасније у року од три мјесеца од 
ступања на снагу овог закона." 

Члан 28. 
Члан 52. мијења се и гласи: 

"Члан 52. 
(Дисквалификација по основу сукоба интереса или 

корупције) 
(1) Уговорни орган предузима одговарајуће мјере како би 

ефикасно спријечио, препознао и уклонио сукобе 
интереса у вези са поступком јавне набавке, а ради 
избјегавања нарушавања тржишног такмичења и 
осигурања једнаког поступања према свим привредним 
субјектима. 
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(2) Сукоб интереса између уговорног органа и привредног 
субјекта обухвата ситуације када представници 
уговорног органа, који су укључени у спровођење 
поступка јавне набавке или могу утицати на резултат 
тог поступка, имају, директно или индиректно, 
финансијски, привредни или било који други лични 
интерес који би се могао сматрати штетним за њихову 
непристраност и независност у оквиру поступка, а 
нарочито: 
а) ако представник уговорног органа истовремено 

обавља управљачке послове у привредном 
субјекту, или 

б) ако је представник уговорног органа власник 
пословног удјела, дионица односно других права 
на основу којих учествује у управљању, односно у 
капиталу тог привредног субјекта са више од 0,5%. 

(3) Представником уговорног органа у смислу овога члана 
сматра се: 
а) руководилац, те члан управног, управљачког и 

надзорног органа уговорног органа; 
б) члан комисије за јавну набавку; 
ц) друго лице које је укључено у спровођење или које 

може утицати на одлучивање уговорног органа у 
поступку јавне набавке. 

(4) Одредба става (1) овог члана на одговарајући начин се 
примјењује на сроднике по крви у правој линији или у 
побочној линији до трећег степена, сроднике по тазбини 
до другог степена, брачног или ванбрачног друга, без 
обзира на то да ли је брак престао, те усвојиоце и 
усвојенике (у даљем тексту: повезане особе) 
преставника уговорног органа из става (3) овог члана. 

(5) Пренос удјела у власништву на друго лице или посебни 
орган (повјереника-пуномоћника) које ће као повјереник 
у остваривању чланских права и удјела у друштву 
дјеловати у своје име, а за рачун представника 
уговорног органа у складу са посебним прописима о 
спречавању сукоба интереса, не утиче на сукоб интереса 
у смислу ст. од (1) до (4) овог члана. 

(6) Представник уговорног органа потписује изјаву о 
постојању или непостојању сукоба интереса, те је дужан 
ажурирати је, без одгађања, ако наступе промјене. 

(7) Уговорни орган, на основу изјава својих представника: 
а) на својим интернет страницама објављује списак 

привредних субјеката с којима је представник 
уговорног органа, или с њим повезана лица, у 
сукобу интереса или обавјештава да такви субјекти 
не постоје, те списак ажурирају без одгађања ако 
наступе промјене; 

б) у тендерској документацији о набавци за поједини 
поступак јавне набавке наводи списак привредних 
субјеката с којима је представник уговорног органа 
у сукобу интереса или наводи да такви субјекти не 
постоје. 

(8) Ако уговорни орган нема сопствене интернет странице, 
попис објављује на интернет страници оснивача. 

(9) Представник уговорног органа из става (3) тач. б) и ц) 
овог члана обавезан је да се одмах по сазнању о 
постојању сукоба интереса изузме из поступка јавне 
набавке и о томе обавијести руководиоца уговорног 
органа. 

(10) Сваки кандидат/понуђач дужан је да уз понуду достави 
и посебну писану изјаву овјерену код надлежног органа 
да није нудио мито нити учествовао у било каквим 
радњама које за циљ имају корупцију у предметној 
јавној набавци. 

(11) Уговор о јавној набавци склопљен супротно одредбама 
овог члана је ништаван. 

(12) У поступку јавне набавке понуђачи су дужни да поднесу 
своју понуду без нарушавања тржишне конкуренције у 
смислу забрањених договора са другим понуђачима. За 
поступке заштите тржишне конкуренције надлежан је 
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине. У случају 
постојања основа сумње да се у поступку јавне набавке 
нарушава тржишна конкуренција, захтјев за покретање 
поступка пред Конкуренцијским савјетом Босне и 
Херцеговине може поднијети свако привредно или 
физичко лице које за то има правни или економски 
интерес, привредне коморе, удружења послодаваца или 
привредника, удружења потрошача и органи извршне 
власти." 

Члан 29. 
У члану 53. став (2) мијења се и гласи: 

"(2) Тендерска документација се објављује на порталу 
јавних набавки." 
У ставу (3) иза тачкe р) интерпункцијски знак тачка 

замјењује се интерпункцијским знаком тачка са запетом и 
додаје се нова тачка с) која гласи: 

"с) процијењена вриједност јавне набавке." 

Члан 30. 
Члан 55. брише се. 

Члан 31. 
У члану 56. став (2) мијења се и гласи: 

"(2) Уговорни орган одговара на захтјев за појашњење 
тендерске документације путем портала јавних набавки 
у року од три дана од пријема захтјева за појашњење, а 
најкасније пет дана прије истека рока за подношење 
захтјева за учешће или понуда." 
Став (5) брише се. 

Члан 32. 
У члану 74. став (1) иза ријечи: "конкурс за израду 

идејног рјешења" везник "или" замјењује се 
интерпункцијским знаком запетом, а иза ријечи: 
"такмичарски дијалог" додају се ријечи: "или конкурентски 
захтјев за достављање понуда". 

Члан 33. 
У члану 75. став (2) мијења се и гласи: 

"(2) Уговорни орган најкасније у року од 30 дана од дана 
закључења уговора односно настале измјене објављује 
основне елементе уговора за све поступке јавне набавке, 
као и све измјене уговора до којих дође у току 
реализације уговора на порталу јавних набавки. 
Иза става (2) додају се нови ст. (3), (4), (5), (6), (7), (8), 

(9), (10), (11), (12) и (13) који гласе: 
"(3) Уговорни орган објављује сљедеће податке: 
а) редни број; 
б) опис и ознаку по ЈРЈН; 
ц) врсту поступка и број обавјештења о додјели 

уговора са портала јавних набавки, за поступке 
јавне набавке за које постоји обавеза објаве 
обавјештења о додјели уговора; 

д) податке о добављачу/добављачима у оквирном 
споразуму (назив, ИД број, мјесто); 

е) основне елементе уговора/оквирног споразума 
(вриједност, период трајања/рок извршења, рок 
плаћања, гарантни период и др.); 

ф) опис измјене основних елемената уговора са 
датумом измјене; 

г) остатак вриједности уговора након учињене 
измјене/остатак вриједности оквирног споразума 
(након закљученог појединачног уговора); 
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х) датум закључења уговора; 
и) датум потпуне реализације уговора/оквирног 

споразума и укупна утрошена вриједност; 
ј) напомену/образложење (значајније измјене, раскид 

уговора и сл). 
(4) Набавке из чл. 10е. и 10ф. овог закона не објављују се на 

порталу јавних набавки нити на интернет страници 
уговорног органа. 

(5) Изузетно од одредаба члана 72. став (5) овог закона, 
уговор о јавној набавци може се измијенити током 
његовог трајања без спровођења новог поступка јавне 
набавке ако су кумулативно испуњени сљедећи услови: 
а) до потребе за измјеном дошло је због околности 

које пажљив и савјестан уговорни орган није могао 
предвидјети; 

б) измјеном се не мијења цјелокупна природа 
уговора; 

ц) свако повећање цијене није веће од 30% 
вриједности првобитног уговора и не може имати 
за циљ избјегавање примјене овог закона. 

(6) Измјена уговора у смислу става (5) овог члана није 
могућа ако се ради о повећању цијена до 5% 
вриједности првобитног уговора роба и услуга, односно 
до 10% вриједности првобитног уговора о јавној 
набавци радова. 

(7) Измјена цијена може се захтијевати само за разлику у 
цијени која прелази 5%, односно 10%, осим ако је до 
повећања цијена дошло послије добављачевог доласка у 
доцњу. 

(8) Ако је учињено неколико узастопних измјена, 
ограничење из става (5) тачка ц) овог члана процјењује 
се на основу нето кумулативне вриједности свих 
узастопних измјена. 

(9) Уговорни орган обавезан је да, у погледу измјене 
уговора на основу овог члана, поступи у складу са 
чланом 75. ст. (2) и (3) овог закона. 

(10) Ако уговор садржи одредбу о индексацији цијене 
(одредба о промјењивости цијене с објективно 
утврђеним правилима о промјењивости цијене), 
референтна вриједност за израчун максималног 
повећања цијене је ажурирана цијена првобитног 
уговора у тренутку измјене. 

(11) У процесу измјене уговора, уговорни орган мора 
обезбиједити доказе, у писаној форми, који потврђују 
постојање чињеница и околности из става (5) овог 
члана, на основу којих је измијењен уговор. 

(12) Одредбе ст. од (5) до (11) овог члана на одговарајући 
начин се примјењују и на измјене оквирног споразума 
током његовог трајања. 

(13) Одредбе ст. од (5) до (12) овог члана примјењују се на 
све уговоре о јавној набавци/оквирне споразуме, чији су 
трајање и реализација у току, као и на све будуће 
уговоре о јавној набавци/оквирне споразуме, који ће 
бити закључени након спроведених поступака јавних 
набавки." 

Члан 34. 
У члану 87. став (2) на крају текста интерпункцијски 

знак тачка замјењује се интерпункцијским знаком запетом и 
додају ријечи: "при чему ни укупна процијењена вриједност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу није једнака или 
већа од 50.000,00 КМ за робу или услуге, односно 80.000,00 
КМ за радове". 

У ставу (3) на крају интерпункцијски знак тачка 
замјењује се интерпункцијским знаком запетом и додају 
ријечи: "при чему ни укупна процијењена вриједност 

истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 
10.000,00 КМ". 

Члан 35. 
Члан 88. мијења се и гласи: 

"Члан 88. 
(Конкурентски захтјев за достављање понуда) 

(1) Конкурентски захтјев за достављање понуда је поступак 
у којем уговорни орган припрема поједностављену 
тендерску документацију која садржи: опис/техничку 
спецификацију предмета набавке, минимум докумената 
којим се доказује квалификованост понуђача (ако их 
захтијева), рок за достављање понуда и начин припреме 
и достављања понуда. 

(2) У поступку конкурентског захтјева за достављање 
понуда доноси се одлука о покретању поступка набавке 
и објављује обавјештења о набавци на порталу јавних 
набавки. 

(3) Уговорни орган одређује рок за достављање понуда који 
не може бити краћи од десет дана од дана објављивања 
обавјештења. 

(4) Понуђач може затражити појашњење тендерске 
документације најкасније три дана прије истека рока за 
преузимање тендерске документације. 

(5) Уговорни орган именује комисију за набавку и предвиђа 
јавно отварање понуда." 

Члан 36. 
У члану 89. став (3) ријечи: "од дана окончања поступка 

јавне набавке" замјењују се ријечима: "рачунајући од дана 
пријема одлуке уговорног органа о избору најповољнијег 
понуђача". 

Члан 37. 
Члан 90. мијења се и гласи: 

"Члан 90. 
(Директни споразум) 

(1) Поступак директног споразума спроводи се на начин да 
се осигура поштовање принципа из члана 3. овог закона. 
Уговорни орган бира понуђача на начин који гарантује 
најбољу размјену вриједности за новац. 

(2) Уговорни орган писаним путем или путем портала 
јавних набавки тражи приједлог цијене или понуду од 
једног или више привредних субјеката који обављају 
дјелатност која је предмет јавне набавке. 

(3) Након што прими приједлог цијене или понуду на један 
од начина из става (2) овог члана, који је уговорни орган 
одабрао, уговорни орган прихвата приједлог цијене или 
понуду привредног субјекта. 

(4) У поступку директног споразума је дозвољено 
преговарање о цијени или понуди. 

(5) Директни споразум се сматра закљученим прилагањем 
рачуна или друге одговарајуће документације. 

(6) Извјештај о спроведеном поступку директног споразума 
из члана 75. став (1) овог закона уговорни орган 
објављује на порталу јавних набавки." 

Члан 38. 
У члану 93. иза става (1) додаје се нови став (2) који 

гласи: 
"(2) КРЖ има 17 чланова." 

У досадашњем ставу (2) који постаје став (3) иза ријечи 
"КРЖ" додају се ријечи: "са сједиштем у Сарајеву". 

У досадашњем ставу (3) који постаје став (4) у првом 
реду иза ријечи "КРЖ-а" додају се ријечи: "са сједиштем у 
Сарајеву", а у другој реченици ријечи: "Остала три" замјењују 
се ријечима: "Остала четири". 
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Досадашњи став (4) који постаје став (5), мијења се и 
гласи: 
"(5) КРЖ има двије филијале, са сједиштима у Бањалуци и 

Мостару. Филијале немају статус правних лица. 
Филијале имају печате идентичне печату КРЖ-а, који 
као једину дозвољену разлику садржи назив и локацију 
филијале." 
У досадашњем ставу (14) који постаје став (15) иза тачке 

ц) интерпункцијски знак тачка замјењује се 
интерпункцијским знаком тачка са запетом и додаје се нова 
тачка д) која гласи: 

"д) испуни услове прописане чланом 71. cтав (1) тачка 
а) алинеја 1) Закона о раду у институцијама Босне 
и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 
26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17)." 

Досадашњи ст. (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17) и (18) постају ст. (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) и 
(19). 

Члан 39. 
У члану 94. став (2) мијења се и гласи: 

"(2) При разматрању жалбе у складу са чланом 100. ст. (4) и 
(5) овог закона, КРЖ о вођењу поступка по жалби 
обавјештава одабраног понуђача, односно кандидата у 
фази у којој је изјављена жалба." 

Члан 40. 
У члану 97. иза ријечи: "била или" додаје се ријеч "му", 

а иза ријечи "због" додаје се ријеч "незаконитог". 

Члан 41. 
У члану 98. став (2) тачка а) бришу се ријечи: "Дио Б" и 

интерпункцијски знак тачка сa запетом те се додају ријечи: 
"под условом да није објављено ех аnte обавјештење о 
транспарентности". 

Став (3) брише се. 
Досадашњи ст. (4) и (5) постају ст. (3) и (4). 

Члан 42. 
У члану 99. у ставу (1) ријечи: "уговорном органу" 

замјењују се ријечима: "КРЖ-у путем уговорног органа". 
Иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи: 

"(3) Приликом разматрања жалбе у складу са чланом 100. ст. 
(2) и (3) овог закона, уговорни орган по пријему жалбе 
путем портала јавних набавки обавјештава понуђаче о 
вођењу поступка по жалби." 
Досадашњи ст. (3), (4) и (5) постају ст. (4), (5) и (6). 

Члан 43. 
Члан 100. мијења се и гласи: 

"Члан 100. 
(Поступак уговорног органа по жалби) 

(1) Уговорни орган дужан је да у року од пет дана од дана 
запримања жалбе утврдити да ли је жалба благовремена, 
допуштена, изјављена од овлашћеног лица и од лица 
које има активну легитимацију. 

(2) Ако уговорни орган утврди да је жалба неблаговремена, 
недопуштена и изјављена од неовлашћеног лица, од 
лица које нема активну легитимацију одбациће је 
закључком. Против овог закључка жалилац има 
могућност подношења жалбе КРЖ-у и то у року од пет 
дана од дана пријема закључка. 

(3) Ако је жалба благовремена, допуштена и изјављена од 
овлашћеног лица и лица које има активну легитимацију, 
уговорни орган, разматрајући жалбу, може утврдити да 
је она дјелимично или у цјелини основана и својим 
рјешењем исправити радњу, предузети чињење, 
измијенити и/или допунити тендерску документацију 

или може постојећу одлуку или рјешење ставити ван 
снаге и замијенити је другом одлуком или рјешењем, 
или поништити поступак јавне набавке у случају да су 
испуњени услови из члана 69. ст. (2) и (3) овог закона, те 
о томе обавијестити учеснике у поступку јавне набавке 
на начин одређен овим законом, у року од пет дана од 
дана пријема жалбе. 

(4) Против рјешења уговорног органа из става (3) овог 
члана може се изјавити жалба КРЖ-у, путем уговорног 
органа, у року од десет дана од дана пријема рјешења. 
Уговорни орган просљеђује жалбу КРЖ-у са својим 
изјашњењем и документацијом у року од пет дана од 
датума запримања. 

(5) Ако уговорни орган поступајући по жалби утврди да је 
жалба благовремена, допуштена, изјављена од 
овлашћеног лица и лица које има активну легитимацију, 
али да је у цјелини неоснована, неће доносити одлуку о 
томе, али је дужан да у року од пет дана од датума 
запримања жалбу прослиједи КРЖ-у, са својим 
изјашњењем на наводе жалбе, као и комплетном 
документацијом у вези са поступком против којег је 
изјављена жалба." 

Члан 44. 
У члану 101. став (1) мијења се и гласи: 

"(1) Жалба се изјављује: 
а) у року од десет дана од дана објављивања 

обавјештења у односу на податке из обавјештења о 
набавци, односно у року од десет дана од дана 
преузимања тендерске документације на садржај 
тендерске документације; 

б) у року од десет дана од дана објављивања измјене 
и/или допуне тендерске документације у односу на 
садржај измјене и/или допуне тендерске 
документације; 

ц) у року од пет дана по пријему записника о 
отварању понуда, у односу на радње, поступања, 
нечињења или пропуштања у поступку отварања 
понуда; 

д) у року од десет дана од пријема одлуке о 
квалификованости кандидата или одлуке о избору 
најповољнијег понуђача или одлуке о поништењу 
поступка; 

е) у року од десет дана од дана када је уговорни орган 
требало да донесе одлуку из поступка, а пропустио 
је да је донесе." 

Став (3) мијења се и гласи: 
"(3) У случају додјеле уговора на основу оквирног 

споразума из члана 32. став (5) тачке б) овог закона или 
у оквиру динамичког система куповине из члана 123. 
овог закона, жалба се изјављује у року од десет дана 
након што уговорни орган обавијести понуђаче да је 
уговор на основу оквирног споразума или динамичког 
система куповине закључен у односу на поступак 
додјеле уговора у склопу оквирног споразума или 
динамичког система куповине." 
У ставу (4) бришу се ријечи: "Дио Б". 
Став (5) мијења се и гласи: 

"(5) У поступку набавке који се спроводи путем 
конкурентског захтјева жалба се изјављује у року од пет 
дана од: 
а) преузимања конкурентског захтјева; 
б) пријема записника о отварању понуда; 
ц) пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача 

или пријема одлуке о поништењу поступка 
набавке." 

Иза става (5) додаје се нови став (6) који гласи: 
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"(6) У поступку директног споразума жалба није 
допуштена." 
Досадашњи став (6) постаје став (7). 

Члан 45. 
У члану 103. став (1) мијења се и гласи: 

"(1) У поступцима јавне набавке апсолутно битне повреде 
закона су оне повреде о којима КРЖ води рачуна по 
службеној дужности и које могу довести до поништења 
поступка у потпуности или дјелимично, и то: 
а) неусклађеност тендерске документације с овим 

законом или подзаконским актима, која је усљед 
недоречености, противрјечности или нејасноћа 
довела до немогућности утврђивања основаности 
жалбених навода или која је усљед битних 
пропуста довела до нарушавања основних 
принципа овог закона, односно незаконите додјеле 
уговора; 

б) повреде поступка приликом отварања понуда, 
захтјева за учешће; 

ц) рок за достављање понуда или захтјева за 
учествовање није продужен, а постојала је обавеза 
у складу с одредбама овог закона; 

д) након истека рока за достављање понуда у 
поступцима у којима није дозвољено преговарање 
уговорни орган је водио преговоре или је понуђач 
измијенио своју понуду супротно одредбама овог 
закона." 

Члан 46. 
У члану 105. тачка и) мијења се и гласи: 
"и) доказ о плаћеној накнади за покретање жалбеног 

поступка, у износу прописаном чланом 108. овог 
закона, на основу којег се може несумњиво 
утврдити да је трансакција извршена;". 

Члан 47. 
У члану 106. став (1) мијења се и гласи: 

"(1) Ако достављена жалба не садржи податке из члана 105. 
овог закона, КРЖ позива жалиоца да употпуни жалбу у 
року од три дана од дана пријема захтјева за допуну." 
У ставу (2) ријечи: "административној такси на жалбу" 

замјењују се ријечима: "накнади за покретање жалбеног 
поступка". 

Члан 48. 
Члан 107. брише се. 

Члан 49. 
Члан 108. мијења се и гласи: 

"Члан 108. 
(Накнада за покретање жалбеног поступка) 

(1) Жалилац је обавезан да плати накнаду за покретање 
жалбеног поступка у износу од: 
а) 500,00 КМ за процијењену вриједност набавке до 

50.000,00 КМ; 
б) 800,00 КМ за процијењену вриједност набавке од 

50.001,00 КМ до 80.000,00 КМ; 
ц) 2.000,00 КМ за процијењену вриједност набавке од 

80.001,00 КМ до 250.000,00 КМ; 
д) 3.500,00 КМ за процијењену вриједност набавке од 

250.001,00 КМ до 400.000,00 КМ; 
е) 5.000,00 КМ за процијењену вриједност набавке од 

400.001,00 КМ до 800.000,00 КМ; 
ф) 7.500,00 КМ за процијењену вриједност набавке од 

800.001,00 КМ до 9.000.000,00 КМ; 
г) 10.000,00 КМ када је вриједност набавке једнака 

или већа од 9.000.000,00KM. 

(2) Жалилац уплаћује одговарајући износ накнаде из става 
(1) овог члана на основу података о процијењеној 
вриједности набавке из тендерске документације. 

(3) Жалилац уплаћује одговарајући износ накнаде из става 
(1) овог члана на основу податка из тендерске 
документације о процијењеној вриједности лота на који 
се жали, односно збиру процијењених вриједности 
лотова на које се жали, у случају када се жалба не 
односи на набавку у цјелини него на један или више 
лотова. 

(4) Прије разматрања жалби, КРЖ је дужан да утврди да ли 
је жалилац уплатио накнаду у складу са ст. (1) и (2) овог 
члана и члана 105. тачка (и) Закона. 

(5) Ако процијењена вриједност набавке није позната у 
тренутку изјављивања жалбе КРЖ-у или није објављена, 
накнада за покретање жалбеног поступка плаћа се у 
износу од 2.000,00 КМ. КРЖ ће позвати жалиоца на 
плаћање разлике накнаде у одређеном року ако се током 
жалбеног поступка утврди да је накнада плаћена у 
недовољном износу. 

(6) Накнада се уплаћује у корист буџета институција Босне 
и Херцеговине и међународних обавеза Босне и 
Херцеговине и она је неповратна у случају неосноване 
жалбе. 

(7) У случају основане жалбе, а и у случају неуредне жалбе 
за коју се накнадно утврди да је уплата извршена изван 
остављеног рока, КРЖ у року од седам дана од дана 
доношења одлуке поводом жалбе доноси посебно 
рјешење о поврату накнаде за покретање жалбеног 
поступка, која се мора спровести у року од 30 дана од 
дана запримања рјешења о поврату накнаде за 
покретање жалбеног поступка у складу са Инструкцијом 
о начину уплате, контроле и поврата такси прописаних 
овим чланом." 

Члан 50. 
У члану 109. у ставу (1) иза ријечи: "од овлашћеног 

лица" додају се ријечи: "и од лица које има активну 
легитимацију". 

У ставу (2) иза ријечи: "од овлашћеног лица" додају се 
ријечи: "и од лица које има активну легитимацију". 

Члан 51. 
У члану 110. ријечи: "Изјављена жалба" замјењују се 

ријечима: "Благовремена, допуштена, од овлашћеног лица и 
лица које има активну легитимацију изјављена жалба". 

Иза став (1) додаје се нови став (2) који гласи: 
"(2) Уговорни орган све учеснике у поступку јавне набавке о 

изјављеној жалби обавјештава путем портала јавних 
набавки." 

Члан 52. 
У члану 111. став (1) тачка д) испред ријечи 

"поништити" додају се ријечи: "усвојити жалбу,". 
У ставу (1) тачка е) мијења се и гласи: 
"е) одлучити о захтјеву уговорног органа за наставак 

поступка јавне набавке у било којем тренутку 
након пријема жалбе, а до доношења одлуке КРЖ-
а, по испуњењу услова у смислу да одлука о 
обустављању поступка не проузрокује 
несразмјерну штету на рачун јавног интереса. 
Захтјев уговорног органа за наставак поступка 
мора бити образложен, а терет доказивања на 
постојање околности за наставак поступка је на 
уговорном органу. КРЖ ће донијети одлуку по 
захтјеву за наставак поступка јавне набавке у року 
од пет дана од дана достављања документације по 
жалби од стране уговорног органа, односно 
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подношења захтјева, ако је захтјев достављен 
након што је уговорни орган доставио жалбу са 
документацијом;". 

У ставу (2) тачка а) бришу се ријечи: "Дио Б". 

Члан 53. 
У члану 115. став (2), на крају текста, интерпункцијски 

знак тачка замјењује се интерпункцијским знаком запетом и 
додају ријечи: "а одлука по тужби доноси се у року 60 дана од 
дана пријема тужбе". 

Члан 54. 
У члану 116. став (1) ријечи: "прекршајну пријаву код 

надлежног суда за прекршаје" замјењују се ријечима: "захтјев 
за покретање прекршајног поступка код надлежног суда". 

У ставу (2) иза тачке р) додаје се тачка с) која гласи: 
"с) ако настави поступак јавне набавке, закључи 

уговор о јавној набавци или оквирни споразум у 
току суспензивног дејства жалбе супротно члану 
110. овог закона." 

Члан 55. 
У члану 119. иза става (2) додају се нови ст. (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9) и (10), који гласе: 
"(3) У поступку правне заштите свака странка сноси 

трошкове проузроковане поступком, као што су 
трошкови доласка, губљења времена (неизвршавања 
редовних радних обавеза) од редовних послова, за 
правно заступање и стручно помагање. Трошкови за 
правно заступање надокнађују се само у случајевима кад 
је такво заступање било нужно и оправдано са јасно 
прецизираним разлозима нужности. 

(4) КРЖ одлучује о трошковима жалбеног поступка, 
одређује ко сноси трошкове жалбеног поступка и њихов 
износ те коме се и у којем року морају платити. 

(5) Странка на чију је штету жалбени поступак окончан 
дужна је противној странци надокнадити јасно 
прецизиране оправдане трошкове који су јој настали 
учествовањем у жалбеном поступку. 

(6) У случају одустајања од жалбе, одбијања или 
одбацивања жалбе, жалилац нема право на накнаду 
трошкова жалбеног поступка. 

(7) У случају дјелимичног усвајања жалбе, КРЖ може 
одлучити да свака странка сноси своје трошкове, да се 
трошкови жалбеног поступка подијеле на једнаке 
дијелове или да се подијеле размјерно усвајању жалбе. 

(8) У случају усвајања жалбе, КРЖ својом одлуком налаже 
уговорном органу плаћање трошкова жалбеног поступка 
жалиоцу у року од осам дана од дана пријема рјешења 
КРЖ-а. 

(9) Жалба може садржавати захтјев за накнаду трошкова 
жалбеног поступка који мора бити одређен и достављен 
КРЖ-у прије доношења одлуке. 

(10) На жалбене поступке за накнаду трошкова правног 
заступања висина накнаде одређује се према висини 
накнаде на коју адвокати имају право у управним 
поступцима у непроцјењивим предметима." 

Члан 56. 
(Усклађивање са правном тековином Европске уније) 
Овим законом преузимају се одредбе Директиве 

2014/24/ЕУ Европског парламента и Савјета од 26. фебруара 
2014. о јавним набавкама и о стављању ван снаге: Директиве 
2004/18/ЕЗ, Директиве 2014/25/ЕУ Европског парламента и 
Савјета од 26. фебруара 2014. о набавкама субјеката који 
дјелују у сектору водопривреде, енергетском и саобраћајном 
сектору те сектору поштанских услуга и стављању ван снаге 
Директиве 2004/17/ЕЗ, 2014/25, Директиве 2007/66/ЕЗ 
Европског парламента и Савјета од 11. децембра 2007. о 

измјени директива Савјета 89/665/ЕЕЗ и 92/13/ЕЕЗ у вези са 
побољшањем ефикасности поступака правне заштите који се 
односе на склапање уговора о јавним набавкама, и Директиве 
2009/81/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 13. јула 2009. 
о усклађивању поступака набавке за одређене уговоре о 
радовима, уговоре о набавци робе и уговоре о услугама које 
склапају уговорни органи или уговорни органи у области 
одбране и безбједности те измјени директива 2004/17/ЕЗ и 
2004/18/ЕЗ. 

Члан 57. 
АНЕКС II мијења се и гласи: 

"АНЕКС II 
ДРУШТВЕНЕ И ДРУГЕ ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ 

ЈРЈН ознака  Опис 
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 
[услуге прибављања лица за помоћ у домаћинству]; 
79624000-4 [услуге прибављања особља за медицинску његу] 
и 79625000-1 [услуге прибављања медицинског особља] од 
85000000-9 до 85323000-9; 98133100-5; 98133000-4; 
98200000-5; 98500000-8 [приватна домаћинства са 
запосленим особљем] и од 98513000-2 до 98514000-9 [услуге 
посредовања за радну снагу за домаћинства, услуге 
агенцијског особља за домаћинства, услуге канцеларијског 
особља за домаћинства, особље за рад на одређено вријеме за 
домаћинства, услуге помоћи у кући и услуге домаћинства] 

Здравствене, 
друштвене и 
повезане услуге 

85321000-5 и 85322000-2, 75000000-6 [услуге управе, одбране 
и социјалног осигурања], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-
1; од 79995000-5 до 79995200-7; од 80000000-4 услуге 
образовања и стручног оспособљавања до 80660000-8; од 
92000000-1 до 92700000- 879950000-8 [услуге организовања 
изложби, сајмова и конгреса], 79951000-5 [услуге 
организовања семинара], 79952000-2 [услуге организовања 
разних догађања], 79952100-3 [услуге организовања 
културних догађања], 79953000-9 [услуге организовања 
фестивала], 79954000-6 [услуге организовања прослава], 
79955000-3 [услуге организовања модних ревија], 79956000-0 
[услуге организовања сајмова и изложби] 

Административне
, друштвене, 
образовне, 
здравствене 
услуге и услуге у 
вези са културом 

75300000-9 Услуге обавезног 
социјалног 
осигурања, осим 
ако се ради о 
непривредним 
услугама од 
општег интереса 

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 

75313000-3, 75313100-4, 

75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 

Услуге у вези са 
накнадама  

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 i 98130000-3 Друге услуге 
заједнице, 
друштвене и 
личне услуге, 
укључујући 
услуге синдиката, 
политичких 
организација, 
удружења младих 
и других 
организација са 
чланством 

98131000-0 Вјерске услуге  
55100000-1 дo 55410000-7; 55521000-8 дo 55521200-0 
[55521000-8 услуге достављања припремљене хране у 
приватна домаћинства, 55521100-9 услуге редовног 
довожења хране, 55521200-0 услуге достављања хране] 
55520000-1 услуге достављања припремљене хране, 
55522000-5 услуге достављања припремљене хране за 
превозна предузећа, 

55523000-2 услуге достављања припремљене хране за остала 
предузећа или установе, 

Хотелске и 
угоститељске 
услуге 
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55524000-9 услуге достављања припремљене хране у школе 

55510000-8 услуге мензе, 55511000-5 услуге мензе и друге 
услуге ресторана са самопослуживањем затвореног типа, 
55512000-2 услуге вођења мензе, 55523100-3 услуге 
школских оброка 
79100000-5 дo 79140000-7; 75231100-5; Правне услуге, у 

мјери у којој оне 
нису искључене 
на основу члана 
10а. става (1) 
тачке д) 

75100000-7 дo 75120000- 3; 75123000-4; 75125000-8 дo 
75131000-3 

Друге 
административне 
услуге и државне 
услуге 

75200000-8 дo 75231000-4 Пружање услуга 
за заједницу 

75231210-9 дo 75231230-5; 75240000-0 дo 75252000-7; 
794300000-7; 98113100-9 

Затворске услуге, 
услуге јавне 
безбједности и 
спасилачке услуге 
у мјери у којој 
оне нису 
искључене на 
основу члана 10а. 
става (1) тачке х) 

79700000-1 до 79721000-4 услуге истраге и услуге у области 
безбједности, услуге у области безбједности, услуге надзора 
алармних уређаја, чуварске службе, услуге надзора, услуге 
система праћења, услуге потраге за бјегунцима, услуге 
патролних служби, услуге издавања идентификационих 
значки, услуге истраге и услуге детективских агенција] 
79722000- 1[графолошке услуге], 79723000-8 [услуге анализе 
отпада] 

Услуге истраге и 
услуге у области 
безбједности 

98900000-2 [услуге које пружају екстратериторијалне 
организације и органи] и 98910000-5 [услуге које су 
својствене међународним организацијама и органима] 

Међународне 
услуге  

64000000-6 [поштанске и телекомуникационе услуге], 
64100000-7 [поштанске и курирске услуге], 64110000-0 
[поштанске услуге], 64111000-7 [поштанске услуге везане уз 
дневну штампу и часописе], 64112000-4 [поштанске услуге 
везане уз писма], 64113000-1 [поштанске услуге везане уз 
пакете], 64114000-8 [поштанске шалтерске услуге], 64115000-
5 [изнајмљивање поштанског сандучића], 64116000-2 [услуге 
подизања на пошти], 64122000-7 [унутрашње канцеларијске 
поштанске и достављачке услуге] 

Поштанске услуге 

50116510-9 [услуге протектирања гума], 71550000-8 [ковачке 
услуге] 

Разне услуге  

Члан 58. 
(Престанак важења) 

Даном почетка примјене овог закона престају да важе: 
а) Упутство за објаву основних елемената уговора и 

измјена уговора ("Службени гласник БиХ", број 
56/15); 

б) Правилник о поступку директног споразума 
("Службени гласник БиХ", број 90/14). 

Члан 59. 
(Ступање на снагу) 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће 
се протеком три мјесеца од дана његовог ступања на снагу, 
осим одредаба: 

a) нових чл. 4а. и 4б. Закона, који се додају чланом 3. 
овог закона, који се примјењују од дана 
приступања Босне и Херцеговине Европској унији; 

б) нових ст. (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) и (13), 
којим се, у складу са чланом 33. 

овог закона, допуњава члан 75. Закона, које се 
примјењују од дана ступања на снагу овог закона. 

Број 01,02-02-1-495/21 
29. августа 2022. године 

Сарајево 
Предсједавајући 

Представничког дома 
Парламентарне скупштине 

БиХ 
Небојша Радмановић, с. р.

Предсједавајући 
Дома народа 

Парламентарне скупштине 
БиХ 

Др Никола Шпирић, с. р.
 

 
Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 31. sjednici 
Predstavničkog doma, održanoj 27. jula 2022. godine, i na 25. 
sjednici Doma naroda, održanoj 29. augusta 2022. godine, usvojila 
je 

ZAKON 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM 

NABAVKAMA 

Član 1. 
U Zakonu o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", 

broj 39/14), u članu 1. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji 
glasi: 
"(3) izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom 

rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene." 

Član 2. 
U članu 2. tačka a) al. 1) i 2) mijenjaju se i glase: 
"1) ugovor o javnoj nabavci robe je ugovor čiji je 

predmet kupovina, lizing, najam ili kupovina na 
otplatu sa ili bez mogućnosti kupovine robe. Ugovor o 
javnoj nabavci robe može kao sporedni predmet 
obuhvatati poslove postavljanja i instalacije; 

2) ugovor o javnoj nabavci usluga je ugovor čiji je 
predmet pružanje usluga, osim onih iz alineje 3) ove 
tačke;". 

U tački a) iza alineje 3) dodaju se nove al. 4), 5) i 6) koje 
glase: 

"4) oznaka je svaki dokument, potvrda ili certifikat kojim 
se potvrđuje da određeni radovi, proizvodi, usluge, 
procesi ili postupci zadovoljavaju određene zahtjeve; 

5) zahtjevi za oznaku su zahtjevi koje određeni radovi, 
proizvodi, usluge, procesi ili postupci moraju ispuniti 
da bi dobili oznaku; 

6) životni vijek podrazumijeva sve uzastopne i/ili 
međusobno povezane faze, uključujući potrebno 
istraživanje i razvoj, proizvodnju, trgovinu i njene 
uslove, prijevoz, korištenje i održavanje tokom 
postojanja proizvoda ili radova ili pružanja usluge, od 
sticanja sirovina ili generiranja resursa do odlaganja, 
uklanjanja i završetka usluge ili upotrebe." 

Tačka l) mijenja se i glasi: 
"l) Ponuda je dokument koji podnosi ponuđač, pri čemu 

nudi isporuku robe, pružanje usluge ili izvođenje 
radova, pod uslovima koje određuje ugovorni organ u 
tenderskoj dokumentaciji. Ponuda može biti: 
1) prihvatljiva - koju je podnio ponuđač koji nije 

bio isključen u skladu s članom 45. ovog zakona 
i koji ispunjava kriterije za izbor najpovoljnije 
ponude, te čija je ponuda u skladu s tehničkim 
specifikacijama bez da je nepravilna ili 
neprihvatljiva; 

2) neprihvatljiva - čija cijena prelazi planirana, 
odnosno osigurana novčana sredstva ugovornog 


