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ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕУ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ 

од 26 февруари 2014 година 

за јавни набавки и за укинување на Директива 2004/18/ЕЗ 

(Текст со важност за ЕЕО) 

 

ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА, 

имајќи го предвид Договорот за функционирање на Европската унија, а особено член 
53(1), член 62 и член 114 од истиот, 

имајќи го предвид предлогот на Европската комисија, 

по проследувањето на нацрт-законодавниот акт до националните парламенти, 

имајќи го предвид мислењето на Европскиот економски и социјален комитет1, 

имајќи го предвид мислењето на Комитетот на регионите2, 

постапувајќи во согласност со вообичаената законодавна постапка3, 

со оглед на тоа што: 

(1) Доделувањето на јавни договори од страна или во име на властите на земјите-
членки треба да е во согласност со начелата од Договорот за функционирање на 
Европската унија (ДФЕУ), а особено со начелата за слободно движење на стоки, 
слобода за основање и слобода за давање на услуги, како и на начелата кои 
произлегуваат од нив, како што се еднаков третман, недискриминација, меѓусебно 
признавање, пропорционалност и транспарентност. Сепак, за јавни договори над 
одредена вредност треба да се подготват постапки за координација на националните 
постапки за јавни набавки, така што да се обезбеди дека начелата се применуваат во 
пракса и дека при јавните набавки има конкуренција. 

(2) Јавните набавки играат клучна улога во стратегијата Европа 2020, утврдена во 
Соопштението на Комисијата од 3 март 2010 година, со наслов „Европа 2020, 
стратегија за паметен, одржлив и инклузивен раст“ како еден од пазарните 
инструменти кои треба да се користат за постигнување на паметен, одржлив и 
инклузивен раст и истовремено гарантирање на најефикасна употреба на јавните 
средства. За таа цел, правилата за јавни набавки, донесени во согласност со Директива 
2004/17/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот4 и Директива 2004/18/ЕЗ на 
Европскиот парламент и на Советот5, треба да се ревидираат и ажурираат за да се 
зголеми ефикасноста на јавните трошоци, да се олесни особено учеството на малите и 
средните претпријатија (МСП) во јавните набавки и да им се овозможи на 
набавувачите подобро да ги користат јавните набавки во поддршка на заеднички цели 

                                                           
1 Сл. весник C 191, 29.6.2012 година, стр. 84. 
2 Сл. весник C 391, 18.12.2012 година, стр. 49. 
3 Став на Европскиот парламент од 15 јануари 2014 година (сè уште необјавен во Службениот весник) и 
одлука на Советот од 11 февруари 2014 година. 
4 Директива 2004/17/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 2004 година за координирање 
на постапките за набавки на субјектите кои дејствуваат во секторите за вода, енергетика, транспорт и за 
поштенски услуги(Сл. весник L 134, 30.4.2004 година, стр. 1). 
5 Директива 2004/18/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 2004 година за усогласување 
на постапките за доделување договори за јавни работи, договори за јавни добра и договори за јавни 
услуги (Сл. весник L 134, 30.4.2004 година, стр. 114 ). 
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од јавен карактер. Постои и потреба од разјаснување на основните поими и концепти за 
да се обезбеди правна сигурност и за да се вклучат одредени аспекти на утврдена 
судска пракса на Судот на правдата на Европската унија во оваа област. 

(3) При примената на оваа директива треба да се земе предвид Конвенцијата на 
Обединетите нации за правата на лицата со инвалидност1, особено во врска со изборот 
на средствата за комуникација, техничките спецификации, критериумите за 
доделување и условите за извршување на договорот. 

(4) Сè поразновидните форми на јавна дејност ја воведоа потребата од појасно 
одредување на самиот поим „набавка“. Ова појаснување, сепак, не треба да го прошири 
опсегот на оваа директива во споредба со опсегот на Директива 2004/18/ЕЗ. Правилата 
на Унијата за јавни набавки немаат за цел да ги опфатат сите форми на трошење на 
јавните средства, туку само оние наменети за стекнување на работи, добра или услуги 
за надомест врз основа на договор за јавна набавка. Треба да се прецизира дека 
стекнувањето на работи, добра или услуги треба да се регулира со оваа директива, без 
разлика дали тоа настанува преку купување, закуп или други форми на договори. 

Поимот „стекнување“ треба да се сфати во поширока смисла како добивање на 
придобивките од работите, добрата или услугите за кои не е задолжително да се бара 
пренесување на сопственоста на договорните органи. Освен тоа, самото финансирање 
на одредена активност, особено преку обезбедување на грантови што често е поврзано 
со обврската за наплата на добиените суми, кога тие не се користат за планираната 
намена, не спаѓа во опсегот на правилата за јавни набавки. Слично на тоа, ситуаци во 
кои сите оператори кои исполнуваат одредени услови се овластени да извршат 
одредена задача, без можност за избор, како што се системите за избор на корисникот 
и за ваучери за услуги, не треба да се сметаат за набавки, туку за едноставни шеми за 
одобрување (на пример лиценци за лекови или медицински услуги). 

(5) Треба да се запомни дека ниту една одредба од оваа директива не ги обврзува 
земјите-членки да склучуваат договори или да изразуваат обезбедување на услуги кои 
сакаат самите да ги обезбедат или да ги организираат поинаку, а не преку јавни 
договори во рамките на значењето на оваа директива. Не е опфатено обезбедувањето 
на услуги врз основа на закони, регулативи или договори за работа. Во некои земји-
членки ова може да се однесува на одредени административни услуги и услуги 
обезбедени од органите на централната власт, како на пример услуги на извршната и 
законодавната власт, или обезбедување на одредени услуги на населението, на пример 
услуги во областа на надворешните работи или правда или услуги за задолжително 
социјално осигурување. 

(6) Соодветно е, исто така, да се потсети дека оваа директива не треба да влијае врз 
законите на земјите-членки во областа на социјалната сигурност. Таа не треба ниту да 
се справува со либерализација на услугите од општ економски интерес, ограничени за 
јавни или приватни субјекти, ниту со приватизација на јавни субјекти кои обезбедуваат 
услуги. 

Исто така треба да се потсети дека земјите-членки имаат право да организираат 
обезбедување на задолжителни социјални услуги или други услуги, како на пример 
поштенски услуги, како услуги од општ економски интерес, како непрофитни услуги 
од општ интерес или како комбинација од двете. Соодветно е да се појасни дека 

                                                           
1 Одобрена со Одлука 2010/48/ЕЗ на Советот од 26 ноември 2009 година во врска со заклучокот на 
Европската комисија за Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со инвалидност (Сл. 
весник L 23, 27.1.2010 година, стр. 35). 
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непрофитните услуги од општ интерес не треба да припаѓаат во полето на примена на 
оваа директива. 

(7) Треба да се потсети дека оваа директива не е во спротивност со слободата на 
националните, регионалните и локалните органи да ги утврдат, во согласност со 
правото на Унијата, услугите од општ економски интерес, нивното поле на примена, 
како и карактеристиките на услугата која треба да се обезбеди, вклучувајќи ги сите 
услови во однос на квалитетот на услугата, со цел постигнување на целите на нивната 
јавна политика. Исто така, оваа директива не треба да е во спротивност со 
овластувањата на националните, регионалните и локалните органи да обезбедат, да 
нарачаат спроведување и да финансираат услуги од општ економски интерес во 
согласност со член 14 од ДФЕУ и Протокол бр. 26 за услуги од општ интерес, 
приложен кон ДФЕУ и кон Договорот за Европската унија (ДЕУ). Освен тоа, оваа 
директива не се занимава со финансирањето на услуги од општ економски интерес или 
со системите за обезбедување на помош од земјите-членки, особено во социјалната 
област, во согласност со правилата на Унијата за конкуренција. 

(8) Даден договор треба да се смета за договор за јавни работи само ако неговиот 
предмет категорично го опфаќа извршувањето на активностите наведени во Анекс II, 
дури и кога договорот опфаќа обезбедување други услуги потребни за спроведување на 
овие активности. Договорите за јавни услуги, особено во сферата на услуги за 
управување со имоти, во одредени околности, можат да вклучуваат работи. Сепак, 
доколку тие работи се споредна активност во однос на главниот предмет на договорот 
и можно е да има последица или прилог кон него, фактот дека тие работи се вклучени 
во договорот не дава причина договорот за јавни услуги да се дефинира како договор 
за јавни работи. 

Сепак, со оглед на различноста на договорите за јавни работи, договорните органи 
треба да можат да предвидат можност договорите за осмислување и спроведување нa 
работа да бидат доделувани или одвоено или заедно. Оваа директива нема за цел да 
предвидува заедничко или одделнододелување на договор. 

(9) Остварувањето на работата која одговара на барањата утврдени од договорниот 
орган, бара предметниот орган да има преземено мерки за утврдување на видот на 
работата или најмалку да има одлучувачко влијание во однос на осмислувањето. Без 
разлика дали изведувачот ја остварува целата или дел од работата со сопствени 
средства или го обезбедува остварувањето на друг начин, класификацијата на 
договорот како договор за работа не треба да се менува, сè додека изведувачот презема 
директна или индиректна обврска што може да биде законски исполнета за да 
гарантира завршување на работата. 

(10) Поимот за „договорни органи“, а одобено оној за „тела регулирани со јавно 
право“ постојано се разгледува во судската пракса на Судот на правда на Европската 
унија. За да се појасни дека опсегот на оваа директива ratione personae останува 
непроменет, соодветно е да се остават дефинициите на кои се заснова судот и да се 
вклучат одреден број на објаснувања според судската пракса како клуч за разбирање на 
самите дефиниции, без намера за промена на разбирањето на концептите како што 
беше објаснето со судската пракса. Затоа, треба да се разјасни дека телото кое 
дејствува во нормални пазарни услови, се стреми да оствари профит и ги поднесува 
загубите кои произлегуваат од вршење на неговата дејност, не треба да се смета за 
„тело регулирано со јавно право“, бидејќи потребите од општ интерес, кои се утврдени 
за него или кои треба да ги исполни, може да се смета дека имаат индустриска или 
комерцијална природа. 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

На сличен начин, условот поврзан со потеклото на финансирањето на соодветното тело 
се испитува според судската пракса и, меѓу другото, појаснува дека финансирањето „во 
поголем дел“ се однесува на повеќе од половина и дека таквото финансирање може да 
вклучува исплати од корисници кои се наметнуваат, пресметуваат и собираат во 
согласност со правилата на јавното право. 

(11) Во случај на комбинирани договори, применливите правила треба да се утврдат 
во зависност од главниот предмет на договорот, доколку различни делови кои го 
сочинуваат објективно се неделиви. Поради тоа, треба да се појасни начинот на кој 
договорните органи треба да утврдат дали различните делови се неделиви. Ова 
појаснување треба да се заснова на соодветната судска пракса на Судот на правдата на 
Европската унија. 

Утврдувањето треба да се изврши во поединечни случаи во кои изразените или 
наводните намери на договорниот орган за разгледување на различните делови кои го 
сочинуваат комбинираниот договор како неделиви не треба да се доволни, додека 
треба да бидат поддржани со објективни докази кои можат да ги оправдаат нив и да ја 
оправдаат потребата од склучување на единствен договор. Слична оправдана потреба 
од склучување на договор би можела на пример да постои во случај на изградба на 
една зграда, од која еден дел ќе се користи директно од засегнатиот договорен орган, а 
друг дел ќе се дава под концесија, на пример за обезбедување на јавен паркинг. Треба 
да се појасни дека потребата за склучување на единствен договор може да се должи на 
причини како од техничка, така и од економска природа. 

(12) Во комбинираните договори кои можат да бидат поделени, договорните органи 
секогаш можат да доделуваат поединечни договори за различните делови на 
комбиниран договор, и во тој случај одредбите применливи за секој одделен дел треба 
да се утврдат целосно во зависност од карактеристиките на конкретниот договор. Од 
друга страна, кога договорните органи одлучат да вклучат други елементи во 
договорот, основниот принцип треба да биде дека кога договорот треба да се додели во 
согласност со одредбите на оваа директива, ако се доделува самостојно, тогаш оваа 
директива треба да се применува и во однос на комбинираниот договор, без оглед на 
вредноста на дополнителните елементи и од правниот режим кој се применува за нив. 

(13) Сепак, треба да се предвидат посебни одредби за комбинирани договори, 
вклучувајќи аспекти поврзани со одбраната или безбедноста, или делови надвор од 
полето на примена на ДФЕУ. Во такви случаи треба да биде можно оваа директива да 
не се применува под услов доделувањето на единствен договор да е оправдано од 
објективни причини и одлуката за доделување на единствен договор да не е донесена 
со цел исклучување на договорот од примената на оваа директива или на Директива 
2009/81/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот1. Треба да се појасни дека 
договорните органи треба да имаат можност да ја применуваат оваа директива за 
одредени комбинирани договори наместо Директива 2009/81/ЕЗ. 

(14) Треба да се појасни дека терминот „економски оператори“ треба да се толкува 
на поширок начин, така што во него да бидат вклучени сите лица и/или субјекти кои 
нудат извршување на работи, понудата на производи или обезбедувањето на услуги на 
пазарот, во каква било правна форма според која одбрале да ја вршат својата дејност. 
Како резултат на тоа, фирмите, филијалите, подружниците, здруженијата, 
                                                           
1 Директива 2009/81/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 13 јули 2009 година за координирање 
на постапките за доделување на договори за одредени работи, договори за набавки и договори за услуги 
од договорните органи или субјекти во областа на одбраната и безбедноста и за изменување на 
Директиви 2004/17/ЕЗ и 2004/18/ЕЗ (Сл. весник L 216, 20.8.2009 година, стр. 76). 
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кооперативните здруженија, компаниите со ограничена одговорност, универзитетите, 
јавни или приватни, и другите форми на субјекти кои не се физички лица треба да 
спаѓаат во опсегот на поимот „економски оператор“, независно од тоа дали се „правни 
лица“ во сите околности. 

(15) Треба да се појасни дека групите на економски оператори, вклучувајќи и ако 
овие оператори се групирале во привремено здружение, можат да учествуваат во 
постапките за доделување, без да е потребно да преземат посебна правна форма. 
Доколку тоа е неопходно, на пример кога се бара заедничка и поединечна одговорност, 
може да е потребна посебна форма кога договорот се доделува на такви групи. 

Исто така, треба да се појасни дека договорните органи треба да можат експлицитно да 
го наведат начинот на кој групите на економски оператори ќе ги исполнат барањата 
поврзани со економската и финансиската состојба, како што е утврдено во оваа 
директива, или критериумите во врска со техничките и професионалните способности 
што треба да ги поседуваат економските оператори кои учествуваат самостојно. 

Спроведувањето на договорите од страна на групи на економски оператори може да 
бара утврдување на услови кои не се воведени за индивидуалните учесници. Овие 
услови, кои треба да се оправдани со објективни причини и да се пропорционални, 
можат, на пример, да вклучуваат барање за именување на заеднички претставник или 
водечки партнер за целите на постапката за набавка или барање за обезбедување 
информации за нивната структура. 

(16) Договорните органи треба да ги користат сите можни средства со кои 
располагаат во согласност со националното право за да ги спречат нарушувањата во 
постапките за јавни набавки кои произлегуваат од судири на интереси. Ова може да 
вклучува постапки за откривање, спречување и отстранување на судирите на интереси. 

(17) Со Одлука 94/800/ЕЗ на Советот1 особено е одобрен Договорот за владина 
набавка на Светската трговска организација („ГПА“). Целта на ГПА е да воспостави 
мултилатерална рамка за урамнотежени права и обврски во однос на јавните набавки 
со цел постигнување на либерализација и експанзија на светската трговија. За 
договорите што спаѓаат во опсегот на анекси 1, 2, 4 и 5 и Општите забелешки кон 
Додаток I на Европската унија кон ГПА, како и во опсегот на други соодветни 
меѓународни договори со кои Унијата е обврзана, договорните органи треба да ги 
исполнуваат обврските според овие договори преку применување на оваа директива на 
економските оператори од трети земји - потписнички на договорите. 

(18) ГПА се применува за договори над одредени прагови утврдени во ГПА и 
изразени во специјални права на влечење. Праговите утврдени со оваа директива треба 
да се усогласат за да се обезбеди дека се во согласност со еквивалентот во евра на 
праговите во ГПА. Исто така, треба да се предвиди периодичен преглед на праговите 
изразени во евра за да можат тие да се коригираат преку чисто математичка операција 
до можните отстапувања во вредноста на еврото во однос на специјалните права на 
влечење. Покрај овие периодични математички корекции, на следната рунда преговори 
за ГПА треба да се разгледа можноста да се зголемат утврдените прагови. 

(19) Треба да се појасни дека за пресметување на вредноста на договорот треба да се 
земат предвид сите приходи, без оглед на тоа дали се добиени од договорниот орган 
или од трети страни. Исто така, треба да се појасни дека за целите на пресметување на 
                                                           
1 Одлука 94/800/ЕЗ на Советот од 22 декември 1994 година во врска со одлуката во име на Европската 
заедница, во однос на прашања од својата надлежност, на договорите постигнати во Уругвајската рунда 
на мултилатерални преговори (1986-1994) (Сл. весник L 336, 23.12.1994 година, стр. 1). 
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праговите поимот „слични испораки“ треба да се смета како производи наменети за 
иста или слична употреба, на пример испораки на асортиман на храна или разновидни 
предмети од канцелариска опрема. Обично е можно економски оператор кој работи во 
соодветниот сектор да врши такви испораки како дел од вообичаен асортиман на 
производи. 

(20) Заради пресметување на вредноста на набавката, треба да се појасни дека може 
да се дозволи проценката да се прави врз основа на поделбата на набавката само кога 
тоа е оправдано од објективни причини. На пример, може да е оправдано вредностите 
на договорите да се пресметуваат на ниво на одделните оперативни единици на 
договорниот орган, на пример училишта или градинки, под услов соодветната единица 
самостојно да ја сноси одговорноста за своите набавки. Ова може да се прифати во 
случаите кога посебната оперативна единица самостојно ги врши постапките за 
набавка и донесува одлуки за купување, располага со посебна буџетска ставка за 
соодветните набавки, самостојно го склучува договорот и го финансира од буџетот со 
кој располага. Поделбата не е оправдана кога договорниот орган само организира 
набавка на децентрализиран начин. 

(21) Јавните договори кои се доделени од договорни органи кои работат во 
секторите за вода, енергетика, транспорт и поштенски услуги и кои спаѓаат во сферата 
на тие активности се вклучени во опсегот на Директива 2014/25/EЗ на Европскиот 
парламент и на Советот1. Сепак, договорите доделени од договорни органи во контекст 
на вршење на морски, крајбрежни или речни транспортни услуги, спаѓаат во доменот 
на оваа директива. 

(22) Бидејќи се однесува на земјите-членки, оваа директива не се применува за 
набавки извршени од меѓународни организации во нивно име и за нивна сметка. Сепак, 
потребно е да се разјасни до кој степен оваа директива треба да се применува за 
набавки уредени со посебни меѓународни правила. 

(23) Доделувањето на јавни договори за одредени аудио-визуелни и радио 
медиумски услуги од давателите на медиумски услуги треба да овозможува да се земат 
предвид аспектите со културно или општествено значење, кои ја прават несоодветна 
примената на правилата за набавка. Поради тие причини, треба да се предвиди 
исклучок за договори за јавни услуги доделени од самите даватели на медиумски 
услуги, за купување, развој, продукција или ко-продукција на стандардни емисии и 
други подготвителни услуги како што се услугите поврзани со сценарија или 
уметнички изведби потребни за продукција на програмата. Исто така, треба да се 
појасни дека овој исклучок треба да се применува еднакво и за медиумските услуги за 
емитување и за услугите на барање (нелинеарни услуги). Сепак, овој исклучок не треба 
да се применува за снабдувањето со техничка опрема неопходна за продукција, ко-
продукција и радиодифузија на такви програми. 

(24) Треба да се потсети дека арбитражата и услугите на порамнување, како и други 
слични алтернативни начини за решавање на споровите обично се обезбедуваат од 
страна на тела или физички лица за кои е постигнат договор или кои се избрани на 
начин кој не може да се управува според правилата за набавки. Треба да се појасни 
дека оваа директива не се применува за договори за услуги за обезбедување на такви 
услуги, независно од нивниот назив во согласност со националното право. 

                                                           
1 Директива 2014/25/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 26 февруари 2014 година за набавки 
од страна на субјектите кои дејствуваат во секторите за вода, енергетика, транспорт и поштенски услуги 
(види стр. 243 од овој Службен весник). 
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(25) Одреден број правни услуги се обезбедени од страна на давателите на услуги, 
идентификувани од страна на суд или трибунал на земјата-членка, вклучуваат 
застапување на клиенти во судски постапки од страна на адвокат, претставуваат услуги 
кои треба да бидат обезбедени од нотар или се поврзани со вршење службено 
овластување. Таквите правни услуги обично се обезбедуваат од страна на тела или 
поединци, именувани или избрани на начин кој не може да се управува според 
правилата за набавка, како на пример во случајот со назначување на јавниот обвинител 
во некои земји-членки. Затоа, тие правни услуги треба да бидат исклучени од полето на 
примена на оваа директива. 

(26) Соодветно е да се прецизира дека поимот „финансиски инструменти“, како што 
е наведено во оваа директива, се користи со истото значење како во останатото 
законодавство во областа на внатрешниот пазар, и со оглед на неодамнешното 
основање на Европскиот фонд за финансиска стабилност и Европскиот механизам за 
стабилност треба да се наведе дека активностите извршени со овој фонд и овој 
механизам треба да бидат исклучени од полето на примена на оваа директива. На 
крајот, треба да се појасни дека заемите, без разлика дали се поврзани со издавање на 
хартии од вредност или други финансиски инструменти, или други активности 
поврзани со ова, треба да бидат исклучени од полето на примена на оваа директива. 

(27) Треба да се потсети дека член 5(1) од Регулатива (ЕЗ) бр. 1370/2007 на 
Европскиот парламент и на Советот1 изрично предвидува дека Директиви 2004/17/ЕЗ и 
2004/18/ЕЗ соодветно се применуваат за договори за услуги и за јавни услуги за јавен 
превоз на патници со автобус или трамвај, додека Регулатива (ЕЗ) бр. 1370/2007 се 
применува за јавни концесии за услуги за јавен превоз на патници со автобус или 
трамвај. Освен тоа, треба да се потсети дека наведената регулатива продолжува да се 
применува за договори за јавни услуги, како и за концесии за јавни услуги за превоз на 
патници со железница или метро. За да се разјасни односот помеѓу оваа директива и 
Регулатива (ЕЗ) бр. 1370/2007, треба експлицитно да се предвиди дека оваа директива 
не треба да се применува за договори за јавни услуги за обезбедување јавни услуги за 
превоз на патници со железница или метро чие доделување треба да продолжи да се 
регулира со споменатата регулатива. Доколку Регулатива (ЕЗ) бр. 1370/2007 дава 
можност националното право да отстапува од правилата утврдени во споменатата 
регулатива, земјите-членки треба да можат во своето национално право да продолжат 
да обезбедуваат договори за јавни услуги за јавен превоз на патници со железница или 
метро треба да се доделуваат по постапка за доделување на договор, следејќи ги 
општите правила за јавни набавки. 

(28) Оваа директива не треба да се применува за одредени услуги во итни случаи 
кога тие се обезбедуваат од непрофитни организации или здруженија, бидејќи ќе биде 
тешко да се задржи посебната природа на овие организации, доколку давателите на 
услуги треба да бидат избрани во согласност со постапките утврдени во оваа 
директива. Сепак, исклучокот не треба да го надминува тоа што е строго потребно. 
Затоа, треба експлицитно да се утврди дека услугите за превоз на пациенти со брза 
помош не треба да бидат исклучени. Во тој контекст, освен тоа потребно да се појасни 
дека ОПЈН/CPV Група 601 „Патни транспортни услуги“, не ги опфаќа здравствените 
услугите, кои се опфатени од класа 8514 според ОПЈН/CPV. Затоа, треба да се појасни 
дека за услугите кои се опфатени со ОПЈН/CPV ознака 85143000-3, кои се состојат 

                                                           
1 Регулатива (ЕЗ) бр.1370/2007 на Европскиот парламент и на Советот од 23 октомври 2007 година за 
услуги за јавен превоз на патници со железнички и патен сообраќај и за укинување на Регулативи (ЕЕЗ) 
бр.1191/69 и бр.1107/70 на Советот (Сл. весник L 315, 3.12.2007 година, стр.1). 
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само од амбулантни услуги за превоз на пациенти, треба да се применува специјалниот 
режим за социјални и други посебни услуги („олеснителен режим“). Поради тоа, за 
комбинираните договори за обезбедување на општи амбулантни услуги, исто така, ќе 
подлежи на олеснителен режим, доколку вредноста на амбулантни услугите за превоз 
на пациенти ја надминува вредноста на другите амбулантни услуги. 

(29) Соодветно е да се потсети дека оваа директива се применува само за 
договорните органи од земјите-членки. Оттука, политичките партии, воопшто, кои не 
се договорни органи, не подлежат на тие одредби. Сепак, политичките партии во некои 
земји-членки може да припаднат во полето на примена на поимот за тела регулирани 
со јавно право. 

Сепак, одредени услуги (како што се производство на пропаганден филм и видео 
ленти) се така неразделно поврзани со политичките ставови на давателот на услуги 
кога се обезбедуваат во рамките на изборна кампања, така што давателите на услуги 
обично се избираат на начин кој не може да се регулира со правилата за набавки. 

Конечно, треба да се потсети дека во однос на статусот и финансирањето на 
европските политички партии и европските политички фондации се применуваат 
правила различни од оние утврдени во оваа директива. 

(30) Во одредени случаи, договорен орган или здружение на договорни органи може 
да биде единствениот извор на одредена услуга, за чие обезбедување се користи 
исклучиво право според законите, регулативите или објавените административни 
одредби кои се во согласност со ДФЕУ. Треба да се појасни дека не е потребно оваа 
директива да се применува за доделување на договори за јавни услуги за тој договорен 
орган или здружение. 

(31) Постои значителна правна несигурност за тоа до кој степен договорите 
склучени помеѓу субјекти во рамки на јавниот сектор треба да бидат опфатени од 
правилата за јавни набавки. Соодветната судска пракса на Судот на правда на 
Европската унија во оваа област се толкува поинаку од земјите-членки и дури од 
договорните органи. Затоа, потребно е да се појасни во кои случаи договорите 
склучени во рамки на јавниот сектор не подлежат на примената на правилата за јавни 
набавки. 

Ова појаснување треба да се води во согласност со начелата утврдени во соодветната 
судска пракса на Судот на правдата на Европската унија. Фактот дека и двете страни 
на еден договор се всушност и јавни органи не ја исклучува примената на правилата за 
набавка. Сепак, примената на правилата за јавни набавки не треба да влијае врз 
слободата на јавните органи да ги вршат јавните задачи кои им се доделени со 
користење на нивни сопствени ресурси, кои ја вклучуваат можноста за соработка со 
други јавни органи. 

Треба да се осигури дека која било изземена јавно-јавна соработка не води до 
нарушување на конкуренцијата во однос на приватни економски оператори, доколку 
става приватен давател на услуги во поповолна позиција во споредба со неговите 
конкуренти. 

(32) Јавните договори доделени на контролирани правни лица не треба да подлежат 
на примена на постапките предвидени со оваа директива доколку договорниот орган 
врши контрола врз засегнатото правно лице, слично на контролата што ја врши врз 
сопствените структурни единици, под услов контролираното правно лице да врши 
повеќе од 80% од својата дејност при извршување на задачите доделени од страна на 
договорениот орган или од други правни лица контролирани од истиот договорен 
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орган, без оглед на корисникот на спроведувањето на договорот. 

Исклучокот не треба да ги опфаќа случаите на директно учество на приватен 
економски оператор во капиталот на контролираното правно лице, бидејќи, под слични 
околности, доделувањето на јавен договор без конкурентна постапка би му обезбедило 
на приватниот економски оператор со капитал во контролираното правно лице 
неоправдана предност во однос на своите конкуренти. Меѓутоа, во однос на посебните 
карактеристики на јавните тела со задолжително членство, како што се организациите 
кои се одговорни за управувањето или спроведувањето на одредени јавни услуги, ова 
не треба да се применува во случаите кога учеството на посебни приватни економски 
оператори во капиталот на контролираното правно лице е задолжително, согласно 
одредба на националното законодавство во согласност со Договорите, доколку тоа 
учество нема функција на контрола или блокирање и не покаже решавачко влијание 
врз одлуките на контролираното правно лице. Во прилог треба да се појасни дека 
одлучувачкиот елемент е само директното приватно учество во контролираното правно 
лице. Затоа, кога има учество на приватен капитал во контролниот договорен орган 
или во контролните договорни органи, тоа не е пречка за доделување на јавни 
договори на контролираното правно лице, без да се применуваат постапките 
предвидени во оваа директива, бидејќи таквото учество не влијае негативно врз 
конкуренцијата помеѓу приватните економски оператори. 

Исто така, треба да се појасни дека договорните органи како што се тела регулирани со 
јавното право, кои може да имаат учество на приватен капитал, треба да можат да 
имаат полза од исклучокот за хоризонтална соработка. Затоа, кога се исполнети сите 
други услови поврзани со хоризонталната соработка, исклучокот за хоризонтална 
соработка треба да се прошири и за овие договорни органи, кога договорот е склучен 
исклучиво помеѓу договорни органи. 

(33) Договорните органи треба да се во можност да изберат заеднички да ги 
обезбедуваат нивните јавни услуги преку соработка, без да се бара да користат 
одредена правна форма. Оваа соработка може да ги опфаќа сите видови активности 
поврзани со спроведувањето на услуги и обврски доделени на или преземени од 
вклучените органи, како што се задолжителни или доброволни задачи на локалните 
или регионалните органи или услуги доделени на конкретни тела согласно јавното 
право. Услугите обезбедени од различните вклучени органи не мора нужно да се исти, 
тие можат и да се надополнуваат. 

Договорите за заедничко обезбедување на јавни услуги не треба да подлежат на 
примена на правилата утврдени во оваа директива, доколку се склучени исклучиво 
помеѓу договорни органи, така што спроведувањето на оваа соработка се раководи 
исклучиво од причини поврзани со јавниот интерес и доколку ниту еден приватен 
давател на услуги не е ставен во поповолна позиција во однос на своите конкуренти. 

За да ги исполнува овие услови, соработката треба да се заснова на концепт за 
соработка. Оваа соработка не налага сите вклучени органи да преземаат извршување на 
основните договорни обврски, сè додека постојат обврски за придонесување кон 
заедничкото извршување на предметната јавна услуга. Освен тоа, спроведувањето на 
соработката, вклучувајќи какви било финансиски трансфери меѓу вклучените 
договорни органи, треба да се раководи исклучиво од причини поврзани со јавниот 
интерес. 

(34) Во одредени случаи даден правен субјект дејствува во согласност со 
соодветните одредби од националното право, како алатка или техничка служба на 
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одредени договорни органи, обврзан е да ги извршува наредбите на овие договорни 
органи и нема влијание врз исплатата за неговото извршување. Со оглед на природата 
на тој однос која не се заснова на договор, таков исклучиво административен однос не 
треба да биде вклучен во полето на примена на постапките за јавни набавки. 

(35) Треба да се поттикнува кофинансирање на програми за истражување и развој 
(ИР) од индустриски извори. Во врска со тоа, треба да се појасни дека оваа директива 
се применува само кога постои такво кофинансирање и кога соодветниот договорен 
орган ги добива резултатите од ИР. Ова не треба да ја исклучи можноста давателот на 
услугата, кој ги врши овие активности, да објавува информации во врска со нив, под 
услов договорниот орган да го задржува ексклузивното право да ги користи 
резултатите од ИР при вршење на своите активности. Сепак, фиктивно споделување на 
резултатите од ИР и симболичното учество во исплатата на давателот на услугата не 
треба да ја попречуваат примената на оваа директива. 

(36) Вработувањето и извршување на професија придонесуваат за социјална 
интеграција и се клучни елементи за гарантирање нa еднакви можности за сите. Во 
врска со ова, заштитените работилници можат да играат значајна улога. Истото важи и 
за другите социјални претпријатија чија главна цел е да се поддржи социјалната и 
професионалната интеграција или повторна интеграција на лицата со инвалидност или 
обесправените лица, како невработените, членовите на малцинства во нерамноправна 
положба или социјано-маргинализираните групи поради други причини. Сепак, 
таквите работилници или претпријатија може да не успеат да добијат договори под 
нормални услови на конкуренција. Затоа е препорачливо да се предвиди можноста 
земјите-членки да го задржуваат правото на учество во постапки за доделување јавни 
договори или на одделни позиции од нив или да го задржат извршувањето договори во 
однос на создавање програми за заштитени работни места. 

(37) Со цел соодветно интегрирање на барањата во еколошката, социјалната и 
трудовата област во постапките за јавни набавки особено е важно земјите-членки и 
договорните органи да преземат соодветни мерки за обезбедување на извршување на 
обврските во областа на еколошкото, социјалното и трудовото право кои се 
применуваат на местото на извршување на договорот или на давање на услугите и кои 
произлегуваат од закони, регулативи, укази или одлуки на национално ниво и на ниво 
на Унијата, како и од колективните договори, доколку тие правила и нивната примена 
се во согласност со правото на Унијата. Исто така, при извршување на договорот треба 
да се применат обврските кои произлегуваат од меѓународните договори кои се 
ратификувани од сите земји-членки и се наведени во Анекс X. Сепак, ова не треба во 
никој случај да ја попречи примената на условите за вработување кои се поповолни за 
работниците. 

Соодветните мерки треба да се применуваат во согласност со основните начела на 
правото на Унијата, особено со цел да се обезбеди еднаков третман. Овие мерки треба 
да се применуваат во согласност со Директива 96/71/ЕЗ на Европскиот парламент и на 
Советот1 и на начин кој обезбедува еднаков третман и нема директна или индиректна 
дискриминација на економските оператори и работници од други земји-членки. 

(38) Треба да се смета дека услугите се обезбедуваат на местото на извршување на 
нивните карактеристични елементи. Кога услугите се обезбедуваат од далечина, на 
пример од контакт-центри, треба да се смета дека услугите се обезбедуваат на местото 

                                                           
1 Директива 96/71/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 16 декември1996 година за испраќањето 
работници во рамките на давањето услуги (Сл. весник L 18, 21.1.1997 година, стр. 1). 
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на нивното извршување, независно од местата и земјите-членки кон кои се насочени. 

(39) Соодветните обврски би можеле да бидат предвидени во клаузулите на 
договорот. Освен тоа, треба да е можно во јавните договори да бидат вклучени 
клаузули кои гарантираат усогласеност со колективните договори во согласност со 
правото на Унијата. Неусогласеноста со соодветните обврски може да се смета за 
сериозно прекршување од страна на засегнатиот економски оператор, што може да 
доведе до негово исклучување од постапката за доделување на јавен договор. 

(40) Контролата во однос на придржувањето кон одредбите на еколошкото, 
социјалното и трудовото право треба да се извршува на соодветните фази од 
постапката за набавка, кога се применуваат општите начела во врска со изборот на 
учесници и доделување договори, кога се применуваат критериумите за исклучување и 
начелата во врска со ненормално ниските тендери. За таа цел, треба да се прави 
потребната проверка во согласност со соодветните одредби од оваа директива, особено 
во врска со доказите и личните декларации. 

(41) Ништо во оваа директива не ја попречува примената или спроведувањето на 
мерките потребни за заштита на јавната политика, јавниот морал, јавната безбедност, 
здравјето, човечкиот и животот на животните, зачувување на здравјето на растенијата 
или други еколошки мерки, особено со цел да се обезбеди одржлив развој, доколку 
овие мерки се во согласност со ДФЕУ. 

(42) Особено е потребно договорните органи да располагаат со дополнителна 
флексибилност при изборот на постапка за доделување на договор која ќе овозможи 
преговарање. Пошироката употреба на овие постапки би можела исто така да ја 
зголеми и прекуграничната трговија, бидејќи проценката покажува дека договорите 
доделени преку постапка на преговарање со претходно известување имаат особено 
голем успех во однос на поднесените прекугранични понуди. Земјите-членки треба да 
можат да предвидуваат користење на конкурентна постапка со преговарање или на 
конкурентен дијалог, во различни случаи во кои отворен или ограничен повик без 
преговарање по секоја веројатност не би довеле до задоволителни резултати од 
набавките. Треба да се потсети дека во последниве години значително се зголеми 
користењето на конкурентниот дијалог, изразено како вредност на договорите. 
Конкурентниот дијалог се покажува корисен во случаите во кои договорните органи не 
се во можност да ги утврдат средствата за задоволување на потребите или за 
оценување на тоа што пазарот може да понуди како технички, финансиски или правни 
решенија. Таква ситуација може да се појави особено при иновативни проекти, при 
спроведување на големи проекти за интегрирана транспортна инфраструктура, големи 
компјутерски мрежи или проекти кои вклучуваат комплексно и структурирана 
финансирање. Каде што е соодветно, договорните органи треба да се охрабруваат да 
одредат раководител на проектот кој ќе обезбедува добра соработка помеѓу 
економските оператори и договорниот орган во текот на постапката за доделување на 
договор. 

(43) За договори за работа, таквиот случај вклучува работа што не е поврзана со 
стандардното градежништво или што вклучува проектирање или иновативни решенија. 
Употребата на конкурентната постапка со преговарање или конкурентен дијалог може 
да биде од корист при услуги или набавки кои бараат приспособување или 
проектирање. Напорите за приспособување или проектирање се особено потребни при 
комплексни набавки, вклучувајќи на пример високо-технолошки производи, 
интелектуални услуги, на пример определени консултантски, архитектонски или 
инженерски услуги или големи проекти во областа на информатичките и 
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комуникациските технологии (ИКТ). Во овие случаи може да е потребно преговарање 
за да се обезбеди дека предметната набавка или услуга одговара на потребите на 
договорниот орган. Конкурентната постапка со преговарање и конкурентниот дијалог 
не треба да се користат во однос на стандардни услуги или добра кои можат да бидат 
доставени од страна на бројни различни оператори на пазарот. 

(44) Конкурентната постапка со преговарање треба да е достапна и во случаи во кои 
при спроведување на отворена или ограничена постапка се поднесени само неправилни 
или неприфатливи понуди. Во овие случаи договорните органи треба да имаат 
можност за преговарање со цел добивање на редовни и прифатливи понуди. 

(45) Конкурентната постапка со преговарање треба да е придружена со соодветни 
заштитни механизми кои обезбедуваат почитување на начелата за еднаквост и 
транспарентност. Особено, договорните органи треба претходно да ги наведат 
минималните барања кои ја карактеризираат природата на договорот и кои не треба да 
се менуваат при преговарањето. За да се гарантира еднаков третман на сите економски 
оператори, критериумите за доделување на договор и нивниот коефициент треба да 
останат непроменети во текот на целата постапка и не треба да се предмет на 
преговарање. Целта на преговорите треба да биде подобрување на понудите што би им 
овозможило на договорните органи да купат работи, добра и услуги, целосно 
прилагодени кон нивните специфични потреби. Преговарањето може да влијае на сите 
карактеристики на купување работи, добра и услуги, вклучувајќи на пример квалитет, 
количини, комерцијални услови, како и социјални, еколошки и иновативни аспекти, сè 
додека тие не претставуваат минимални барања. 

Треба да се појасни дека минималните барања кои мора да бидат идентификувани од 
страна на договорниот орган се условите и карактеристиките (особено физички, 
функционални и правни) кои секоја понуда треба да ги исполнува или да ги поседува 
за да му се овозможи на договорниот орган да го додели договорот во согласност со 
избраните критериуми за доделување. За да се обезбеди транспарентност и можност за 
следење на процесот, сите фази треба да бидат соодветно документирани. Освен тоа, за 
време на постапката сите понуди треба да бидат доставени во писмена форма. 

(46) На договорните органи треба да им биде дозволено да намалуваат одредени 
рокови кои се применуваат за отворени и ограничени постапки и за конкурентни 
постапки со преговарање, кога почитувањето на овие рокови би било невозможно 
поради неодложни околности кои треба да бидат оправдани од страна на договорните 
органи. Треба да се појасни дека тоа не мора да се исклучително итни околности 
предизвикани од настани кои ниту можат да бидат предвидени ниту се должат на 
договорниот орган. 

(47) Истражувањето и иновациите, вклучувајќи иновации од еколошка и социјална 
природа, се меѓу главните двигатели на идниот раст и се во центарот на стратегијата 
„Европа 2020“ за паметен, одржлив и инклузивен раст. Јавните органи треба да ги 
користат јавните набавки на најдобар стратешки начин за да ги поттикнат иновациите. 
Купувањето на иновативни производи, работи и услуги игра клучна улога во 
зголемување на ефикасноста и квалитетот на јавните услуги, а истовремено помага и 
во справувањето со сериозни општествени предизвици. Тоа придонесува за 
постигнување на најдобра вредност за јавните средства, како и за пошироки 
економски, еколошки и општествени придобивки поврзани со појавата на нови идеи, 
нивното претворање во иновативни производи и услуги и оттаму - промоција на 
одржлив економски раст. 
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Треба да се потсети дека се посочени серии на модели за набавка во известувањето на 
Комисијата од 14 декември 2007 година, насловено како „Набавка на услуги за развој и 
истражување: Промовирање на иновации со цел обезбедување одржливост и високиот 
квалитет на јавните услуги во Европа“, кои се поврзани со набавката на услуги за 
истражување и развој кои не спаѓаат во полето на примена на оваа директива. Овие 
модели ќе продолжат да се применуваат, но оваа директива треба да придонесе и за 
полесни јавни набавки за иновации, како и да им помогне на земјите-членки да ги 
постигнат целите на Унијата на иновации. 

(48) Поради важноста на иновацијата, договорните органи треба да се охрабруваат 
што е можно почесто да дозволуваат варијанти. Овие органи постојано треба да 
обрнуваат внимание на потребата да се утврдат минималните барања на кои овие 
варијанти треба да одговараат пред да се најави дека можат да бидат доставувани 
варијанти. 

(49) Кога потребата од развој на иновативни производи, услуги или работи и 
последователното купување на добра, услуги или работи добиени како резултат на тоа 
не може да биде задоволено преку решенијата достапни на пазарот, договорните 
органи треба да имаат пристап до посебна постапка за доделување на договор во врска 
со договорите кои спаѓаат во полето на примена на оваа директива. Оваа специјална 
постапка треба да им овозможи на договорните органи да воспостават долгорочно 
партнерство за иновации со цел да се развие и подоцнежно купување на нов, 
иновативен производ, услуга или работа, под услов тој иновативен производ, услуга 
или работа да можат да бидат доставени при договорените нивоа на изведба и 
трошоци, без потреба од посебна постапка за набавка. Партнерството за иновации 
треба да се базира на процедуралните правила што се применуваат за конкурентната 
постапка со преговарање и договорите треба да се доделуваат единствено врз основа на 
најдобар сооднос квалитет/цена, што е најсоодветен критериум за споредување на 
понудите за иновативни решенија. Без разлика дали станува збор за исклучително 
големи проекти или за помали иновативни проекти, партнерството за иновации треба 
да се структурира на начин што го обезбедува потребното „привлекување на пазарот“, 
поттикнувајќи го развојот на иновативно решение без да се ограничува пазарот. 

Затоа, договорните органи не треба да ги користат партнерствата за иновации на начин 
кој ја спречува, ограничува или нарушува конкуренцијата. Во одредени случаи, сличен 
резултат би можел да се избегне преку создавање на партнерства за иновации со 
неколку партнери. 

(50) Во поглед на неповолните последици за конкуренцијата, постапки со 
преговарање без претходно објавување на известување за договор треба да се користат 
само за особено исклучителни случаи. Овој исклучок треба да се ограничува до случаи 
кога објавувањето е невозможно поради исклучително итни околности предизвикани 
од настани кои ниту можат да бидат предвидени ниту се должат на договорниот орган, 
или кога е јасно дека објавувањето на известување нема да доведе до поголема 
конкуренција или до подобри резултати од набавката, особено бидејќи објективно 
постои само еден економски оператор кој може да го изврши договорот. Таков е 
случајот кај уметнички дела, кога идентитетот на уметникот природно го одредува 
уникатниот карактер и вредноста на самиот уметнички предмет. Исклучителноста 
може да се поврзе и со други случаи, но само случаите на објективна исклучителност 
можат да ја оправдаат употребата на постапката со преговарање без известување, ако 
оваа ситуација не е создадена од самиот договорен орган со оглед на идната постапка 
за набавка. 
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Договорните органи кои се повикуваат на овој исклучок треба да го оправдаат 
отсуството на разумни алтернативи или замени, како на пример користење на 
алтернативни дистрибутивни канали, дури и надвор од земјата-членка на договорниот 
орган или ги земаат предвид функционалните споредливи работи, добра и услуги. 

Кога исклучителноста се должи на причини од техничка природа, тие треба да бидат 
строго дефинирани и оправдани за секој поединечен случај. Тие би можеле да 
вклучуваат, на пример, речиси целосна техничка неможност на друг економски 
оператор да го постигне потребното ниво на перформанси или потребата да се 
користат посебни вештини, алатки или средства со кои располага само еден економски 
оператор. Техничките причини можат, исто така, да произлегуваат од специфични 
барања за интероперабилност кои треба да бидат исполнети за да се обезбеди 
функционирање на работите, добрата или услугите кои треба да се набават. 

Конечно, постапката за набавка не е корисна кога добрата се набавуваат директно на 
стоковиот пазар, вклучувајќи ги стоковите трговски платформи, како размена за 
земјоделски производи, суровини и енергија, при што регулирањето и контролирана 
мултилатерална трговска структура по правило гарантира пазарни цени. 

(51) Треба да се појасни дека одредбите во врска со заштитата на доверливите 
информации на никаков начин не се пречка за јавно објавување на недоверливите 
делови од склучените договори, вклучувајќи ги сите последователни измени. 

(52) Електронските средства за информирање и комуникација може значително да го 
поедностават објавувањето на договорите и да ги зголемат ефикасноста и 
транспарентноста на процесите за набавка. Тие можат да станат стандардни средства за 
комуникација и размена на информации во постапките за набавка, бидејќи суштински 
ги зголемуваат можностите на економските оператори да учествуваат во постапките за 
набавка во рамките на целиот внатрешен пазар. За таа цел, треба да станат 
задолжителни испраќањето на известувањата по електронски пат, претставувањето на 
документацијата за набавката во електронска форма и - по преодниот период од 30 
месеци - целосниот премин кон електронски пораки, што значи комуникација со 
електронски средства во сите фази од постапката, вклучувајќи го поднесувањето на 
барања за учество, а особено поднесување на понудите (електронско поднесување). 
Земјите-членки и договорните органи треба да имаат избор, доколку сакаат, да бидат 
поактивни во тој поглед. Исто така, треба да се појасни дека задолжителното 
користење на електронски средства за комуникација во согласност со оваа директива 
не треба да ги обврзува договорните органи електронски да ги обработуваат понудите, 
ниту да наметне електронско оценување или автоматска обработка. Покрај тоа, во 
согласност со оваа директива, обврската за користење на електронски средства за 
комуникација не треба да опфати ниту еден елемент од процесот на јавна набавка по 
склучувањето на договорот, ниту внатрешна комуникација во рамките на договорниот 
орган. 

(53) Освен во одредени ситуации, договорните органи треба да користат 
електронски средства за комуникација кои се недискриминаторни, општо достапни и 
интероперативни со ИКТ производите за широка употреба и кои не го ограничуваат 
пристапот на економски оператори до постапката за набавка.  Освен тоа, при 
користењето на овие средства за комуникација треба да се земе предвид пристапноста 
за лицата со попреченост. Треба да се појасни дека обврската за користење на 
електронски средства во сите фази од постапката за јавна набавка не би била корисна 
кога употребата на електронски средства бара специјализирани алатки или формати на 
датотеки кои не се широко достапни, ниту кога соодветната комуникација може да се 
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оствари само со помош на специјализирана канцелариска опрема. Поради тоа, 
договорните органи не треба да бидат обврзани да бараат употреба на електронски 
средства за комуникација во процесот на поднесување на документите во одредени 
случаи, кои треба да се сеопфатно наведени. Во оваа директива треба да се посочи дека 
овие случаи треба да вклучуваат ситуации во кои се бара употреба на специјализирана 
канцелариска опрема што не е широко достапна за договорните органи, на пример 
мултифункционални печатачи. Можно е документацијата за набавка кај некои 
постапки за набавка да вклучува барање за поднесување на примероци или макети кои 
не можат да бидат испратени на договорните органи преку електронски средства. Во 
такви случаи, моделот треба да се испраќа до договорните органи по пошта или преку 
друга соодветна курирска служба. 

Сепак, треба да се појасни дека употребата на други средства за комуникација мора да 
биде ограничена до овие елементи на понудата за кои не се бараат електронски 
средства за комуникација. 

Соодветно е да се појасни дека од технички причини договорните органи треба да 
можат да утврдат максимално дозволен износ на поднесените датотеки. 

(54) Можни се исклучителни случаи во кои на договорните органи треба да им се 
дозволи да не користат електронски средства за комуникација, кога некористењето на 
слични средства за комуникација е потребно за заштита на особено чувствителниот 
карактер на информациите. Треба да се појасни дека кога употребата на електронски 
средства кои не се општо достапни може да го обезбеди потребното ниво на заштита, 
овие електронски средства треба да се користат. Таков може да биде примерот во кој 
договорните органи бараат да се користат специјално создадени сигурни средства за 
комуникација до кои тие го обезбедуваат пристапот. 

(55) Разликите во техничките формати или стандардите за процеси и пораки би 
можеле да создадат пречки за интероперабилност не само во рамките на одделните 
земји-членки, туку посебно и помеѓу земјите-членки. На пример, за да учествуваат во 
постапката за набавка, при што е дозволено или се бара употреба на електронски 
каталог кој претставува формат за претставување и организирање на информациите на 
сличен начин за сите вклучени понудувачи и подлежи на електронска обработка, во 
отсуство на стандардизација економските оператори ќе треба да ги приспособат своите 
каталози за секоја постапка за набавка, што ќе доведе до обезбедување на слични 
информации во различен формат во зависност од спецификациите на соодветниот 
договорен орган. Оттука, стандардизацијата на каталошки формати ќе го подигне 
степенот на интероперабилност, ќе ја зголеми ефикасноста и ќе го намали товарот за 
економските оператори. 

(56) Кога се разгледува потребата од обезбедување или зголемување на 
интероперабилноста помеѓу различни технички формати или стандарди за процеси и 
пораки преку воведување на обврска за користење на одредени стандарди и при 
изборот на стандарди што треба да бидат наметнати, Комисијата најмногу треба да го 
земе предвид мислењето на заинтересираните страни. Исто така, треба да се има 
предвид степенот до кој даден стандард веќе се користи во пракса од економските 
оператори и договорните органи, и колку добро работи тој стандард. Пред да наметне 
обврска за примена на одреден технички стандард, Комисијата треба внимателно да ги 
разгледа и придружните трошоци, особено во однос на приспособување кон постојните 
решенија за електронски јавни набавки, вклучувајќи инфраструктура, процеси или 
софтвер. Кога соодветните стандарди не се развиени од меѓународна, европска или 
национална организација за стандардизација, тие треба да ги исполнуваат условите кои 
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се применуваат за стандардите во областа на ИКT, како што е предвидено во 
Регулатива (ЕУ) бр. 1025/2012 на Европскиот парламент и на Советот1. 

(57) Пред да се наведе потребното ниво на безбедност на електронските средства за 
комуникација кои ќе се користат во различни фази од постапката за доделување, 
земјите-членки и договорните органи треба да ја проценат пропорционалноста помеѓу 
барањата за обезбедување точна и веродостојна идентификација на испраќачите на 
соодветно известување, како и интегритетот на содржината на пораката, од една 
страна, и од друга страна, ризикот од проблеми на пример во случаите кога пораките се 
испратени од испраќач, различен од наведениот. Под еднакви други услови, тоа значи 
дека потребното ниво на безбедност на пример на електронска порака, со кое се бара 
потврда на точната адреса на спроведување на информативна средба, нема да биде иста 
како за самата понуда која е обврзувачка за економскиот оператор. На ист начин, 
оценката на пропорционалноста може да доведе до барање за пониски нивоа на 
безбедност при повторното поднесување на електронски каталози или при 
поднесување на понуди во рамките на мали конкурентни постапки според рамковен 
договор или според пристапот до документацијата за набавката. 

(58) Додека основните елементи на постапката за набавка, како документацијата за 
договорот, барањата за учество, потврдувањето на интерес и понудите треба секогаш 
да се поднесуваат во писмена форма, усната комуникација со економските оператори 
треба да остане можна, под услов нејзината содржина да е документирана во доволна 
мера. Ова е потребно за да се обезбеди доволно ниво на транспарентност, што 
овозможува проверка на почитувањето на принципот на еднаквост. Особено, 
исклучително е важно усната комуникација со понудувачите, која би можела да влијае 
врз содржината и проценката на понудите да биде документирана во доволна мера и со 
соодветни средства, како пишани или аудио записи, или резиме на главните елементи 
на комуникацијата. 

(59) На пазарите на јавни набавки во целата Унија се појавува зголемена тенденција 
кон агрегација на побарувачката од страна на купувачите во јавниот сектор со цел 
постигнување на економии на обем, вклучувајќи пониски цени и трошоци при 
трансакции и постигнување на подобро и попрофесионално управување на набавките. 
Ова може да се постигне преку концентрирање на набавките по бројот на вклучени 
договорни органи или по обемот и вредноста во текот на времето. Сепак, агрегацијата 
и централизираното купување треба да се следат внимателно за да се избегне 
прекумерната концентрација на куповна моќ и тајните спогодби, како и за да се зачува 
транспарентноста, конкуренцијата и можностите за пристап до пазарот за малите и 
средни претпријатија. 

(60) Инструментот на рамковните договори се користи широко и се смета за 
ефикасна техника за набавки во цела Европа. Затоа, тој во голема мера треба да остане 
непроменет. Сепак, некои аспекти треба да се разјаснат, особено рамковните договори 
не треба да се употребуваат од договорни органи кои не се наведени во нив. За таа цел, 
договорните органи кои се страна во одреден рамковен договор, од самиот почеток 
треба да се јасно наведени по име или на друг начин, на пример со наведување на 
одредена категорија на договорните органи во рамките на јасно одреден географски 

                                                           
1 Регулатива (ЕУ) бр. 1025/2012 на Европскиот парламент и на Советот од 25 октомври 2012 година за 
европска стандардизација, за изменување на Директиви 89/686/ЕЕЗ и 93/15/ЕЕЗ на Советот и Директиви 
94/9/ЕЗ, 94/25/ЕЗ, 95/16/ЕЗ, 97/23/ЕЗ, 98/34/ЕЗ, 2004/22/EЗ, 2007/23/ЕЗ, 2009/23/ЕЗ и 2009/105/ЕЗ на 
Европскиот парламент и на Советот и за укинување на Одлука 87/95/EEЗ на Советот и Одлука бр. 
1673/2006/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот (Сл. весник L 316, 14.11.2012 година, стр. 12). 
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регион, така што соодветните договорни органи да можат да бидат лесно и 
недвосмислено идентификувани.  На ист начин, по склучувањето на рамковниот 
договор, тој не треба да биде отворен за учество на нови економски оператори. Тоа 
значи, на пример, дека кога централен орган за набавки користи општ регистар на 
договорните органи или на нивните категории, како што се локалните органи во 
одредена географска област, кои имаат право на пристап до рамковните договори кои 
ги склучуваат, дека централниот орган за набавки го прави тоа на начин кој 
овозможува да се провери не само кој е соодветниот договорен орган, туку и датумот 
од кој тој го стекнал правото да го користи рамковниот договор склучен од 
централниот орган за набавки, бидејќи тој датум одредува кои конкретни рамковни 
договори може да ги користи договорниот орган. 

(61) Објективните услови за одредување на тоа кој од економските оператори - 
страни во рамковниот договор треба да исполни одредена задача, како испораки на 
стоки или услуги наменети за употреба од страна на поединци, може, во контекст на 
рамковни договори за одредување на сите услови, да ги вклучуваат потребите или 
изборот на субјектите. 

Договорните органи треба да имаат дополнителна флексибилност при доделувањето 
договори според рамковни договори кои се склучени со повеќе од еден економски 
оператор и кои ги дефинираат сите услови. 

Во овие случаи, договорните органи треба да можат да добијат конкретни работи, 
добра или услуги кои спаѓаат во доменот на рамковниот договор, ако ги побараат од 
некој од економските оператори, определен во согласност со објективни критериуми и 
кај веќе воспоставените услови, или ако доверат одреден договор за соодветни работи, 
добра или услуги, по спроведување на мала конкурентна постапка помеѓу економските 
оператори - страни во рамковниот договор. За да се обезбеди транспарентност и 
еднаков третман, договорните органи треба да ги наведат во документацијата за 
договорот во врска со рамковниот договор објективните критериуми кои ќе го 
раководат изборот помеѓу овие два метода за спроведување на рамковниот договор. 
Овие критериуми, на пример, може да се поврзани со количината, вредноста или 
карактеристиките на работите, добрата или услугите, вклучувајќи ја потребата од 
повисоко ниво на услугата или зголемено ниво на безбедност, или од промените во 
нивоата на цените во однос на предодредениот индекс на цените. Рамковните договори 
не треба да бидат несоодветно искористени или искористени на начин кој ја спречува, 
ограничува или нарушува конкуренцијата. Договорните органи не треба да бидат 
обврзани со оваа директива да набавуваат работи, добра или услуги кои спаѓаат во 
доменот на рамковен договор, според условите на овој рамковен договор. 

(62) Исто така, треба да се појасни дека иако договорите врз основа на рамковен 
договор треба да се доделуваат пред истекот на самиот рамковен договор, не е 
потребно рокот на поединечните договори врз основа на рамковен договор да се 
совпаѓа со времетраењето на рамковниот договор, а може, во зависност од случајот, да 
биде пократок или подолг. Особено, при определувањето на рокот на поединечните 
договори врз основа на рамковен договор, треба да е возможно да се земат предвид 
фактори како време потребно за нивно спроведување, каде што е вклучено одржување 
на опрема со очекувано време на користење со повеќе од четири години или кога е 
потребна поголема обука на персоналот со цел спроведување на договорот. 

Освен тоа, треба да се појасни дека во исклучителни случаи треба да е возможно рокот 
на самите рамковни договори да надминува четири години. Такви случаи, кои треба да 
бидат оправдани, особено од предметот на рамковниот договор, можат да произлезат, 
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на пример, кога економските оператори треба да располагаат со опрема чиј рок на 
амортизација е над четири години и што треба да е на располагање во секое време во 
текот на целото времетраење на рамковниот договор. 

(63) Во поглед на стекнатото искуство, постои потреба да се коригираат правилата 
за системи за динамично купување за да можат договорните органи целосно да ги 
искористат можностите обезбедени од овој инструмент. Системите треба да се 
поедностават; тие треба особено да се применуваат во форма на ограничена постапка, 
елиминирање на потребата од индикативни понуди - посочени како една од 
најсериозните препреки поврзани со системи за динамично купување. На овој начин, 
на секој економски оператор кој поднесува барање за учество и ги исполнува 
критериумите за селекција треба да му се дозволи да учествува во постапките за јавни 
набавки спроведени преку систем за динамично купување во рамките на периодот на 
негова важност. Оваа техника на купување му овозможува на договорниот орган да 
добие особено широк спектар на понуди и така да обезбеди оптимално користење на 
јавните средства преку зголемена конкуренција во однос на широко користени или 
стандардни производи, работи или услуги кои се достапни на пазарот. 

(64) Разгледувањето на барањата за учество треба во принцип да се врши во рок од 
максимум 10 работни дена, под услов оценувањето на критериумите за избор да се 
прави врз основа на поедноставените барања за документација, утврдени во оваа 
директива. Сепак, при првичното воспоставување на систем за динамично купување, 
како одговор на првото објавување на известувањето за договорот или на повикот за 
потврдување на интерес, договорните органи може да добијат голем број на барања за 
учество, така што би им било потребно повеќе време за нивно разгледување. Ова е 
дозволиво доколку ниту една одредена набавка не започнува пред да бидат разгледани 
сите барања. Договорните органи треба да можат сами да одлучат како ќе ги 
разгледуваат барањата за учество, на пример така што ќе одлучат барањата да ги 
разгледуваат еднаш неделно, доколку се почитуваат роковите за разгледување на секое 
барање за прием. 

(65) Во секое време во рамките на периодот на важење на системот за динамично 
купување, на договорните органи треба да им е дозволено да бараат од економските 
оператори да достават нова и ажурирана лична изјава за исполнување на критериумите 
за квалитативен избор, во рамките на соодветен рок. Треба да се потсети дека 
можноста предвидена во општите одредби од оваа директива во однос на доказите да 
се бара од економските оператори да ги достават придружните документи, како и 
обврската на понудувачот на кого ќе му биде доделен договорот да достави такви 
документи, се применуваат особено во контекст на системи за динамично купување. 

(66) Со цел да се прошират можностите за учество на МСП во големи систем за 
динамично купување, на пример во систем управуван од централен орган за набавки, 
соодветниот договорен орган треба да може да го организира системот во согласност 
со објективно одредени категории на производи, работи или услуги. Овие категории 
треба да се утврдат врз основа на објективни фактори кои може, на пример, да го 
вклучуваат максималниот дозволен број на конкретни договори кои ќе бидат доделени 
во рамките на соодветната категорија или конкретен географски регион во кој ќе бидат 
реализирани конкретните договори. Кога системот за динамично купување е поделен 
на категории, договорниот орган треба да ги применува критериумите за избор кои се 
пропорционални на карактеристиките на соодветната категорија. 

(67) Треба да се појасни дека електронските аукции во принцип не се погодни за 
одредени договори за јавни работи и за одредени договори за јавни услуги чии предмет 
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се интелектуални активности, на пример проектирање на работа, бидејќи само 
елементите кои се предмет на автоматска проценка со електронски средства без 
никаква интервенција или оценкa нa договорниот орган, имено елементите кои 
подлежат на квантитативно изразување во бројки или проценти, можат да бидат 
предмет на електронска аукција. 

Освен тоа, треба да се појасни дека електронските аукции може да се користат во 
постапки за доделување на договор за купување на специјални права на интелектуална 
сопственост. Исто така, соодветно е да се потсети дека иако договорните органи можат 
да го намалат бројот на кандидатите или понудувачите пред почетокот на аукцијата, по 
започнувањето на аукцијата не треба да се дозволи понатамошно намалување на бројот 
на понудувачите кои учествуваат во електронската аукција. 

(68) Постојано се развиваат нови техники за електронско купување, на пример 
електронски каталози. Електронските каталози претставуваат формат за претставување 
и организирање на информациите на начин кој е сличен за сите инволвирани 
понудувачи и кој е погоден за електронска обработка. Пример за ова се понудите 
претставени во табеларен формат. Договорните органи треба да можат да побараат 
електронски каталози кај сите достапни постапки со кои се бара употреба на 
електронски средства за комуникација. Електронските каталози помагаат при 
зголемување на конкуренцијата и рационализација на јавните набавки, особено од 
гледна точка на економичноста на време и пари. Сепак, треба да се воведат одредени 
правила за да се обезбеди дека користењето на новите техники е во согласност со оваа 
директива и со принципите на еднаквост, недискриминација и транспарентност. Затоа, 
употребата на електронски каталози за поднесување на понудите не треба да значи 
дека се дозволува можноста економските оператори да се ограничат до поднесување на 
општ каталог. Економските оператори треба сепак да ги приспособат општите каталози 
според конкретната постапка за набавка. Таквото приспособување обезбедува дека 
каталогот поднесен за одредена постапка за набавка содржи само производи, работи 
или услуги за кои економскиот оператор, по извршено истражување, проценил дека ги 
исполнуваат барањата на договорниот орган. Во тој случај, економските оператори 
треба да можат да ги умножуваат информациите содржани во општиот каталог, но не 
смеат да го поднесат каталогот како таков. 

Покрај тоа, во случај да се обезбедени  доволно гаранции за следење, еднаквост и 
предвидливост, договорните органи треба да имаат право да ги обновуваат понудите во 
однос на конкретни набавки врз основа на претходно испратени електронски каталози, 
особено кога некоја конкурентна постапка е обновена во согласност со рамковниот 
договор или кога се користи систем за динамично купување. 

Кога договорниот орган собрал понуди, соодветниот економски оператор треба да има 
можност да провери дали понудата објавена од договорниот орган не содржи значајни 
грешки. Доколку постојат значителни грешки, економскиот оператор не треба да е 
обврзан со понудата добиена од договорниот орган, освен ако грешката не се исправи. 

Во согласнст со барањата на правилата за електронски средства за комуникација, 
договорните органи треба да избегнуваат создавање на неосновани пречки за 
пристапот на економските оператори до постапките за набавка во кои понудите треба 
да се достават во форма на електронски каталози и кои гарантираат почитување на 
општите начела на недискриминација и еднаков третман. 

(69) Во повеќето земји-членки сè почесто се користат техники за централизирано 
купување. Телата за централизирано купување се одговорни за набавки, управување на 
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системите за динамично купување или за доделување на јавни договори/рамковни 
договори за други договорни органи, со или без надомест. Договорните органи за кои е 
склучен рамковен договор треба да можат да го користат за единечни или повторливи 
купувања. Со оглед на големите набавки, овие техники може да придонесуваат за 
зголемување на конкуренцијата и за професионализирање на јавните набавки. Во врска 
со тоа треба да се предвидат одредби на ниво на Унијата за одредување на телата за 
централизирано купување кои работат со договорните органи и треба да се појасни 
дека централните органи за набавки работат на два различни начина. 

Прво, тие треба да можат да дејствуваат како продавачи на големо кои купуваат, 
чуваат и препродаваат или, како второ, тие треба да можат да дејствуваат како 
посредници кои доделуваат договори, управуваат системи за динамично купување или 
склучуваат рамковни договори кои се користат од страна на договорните органи. Оваа 
посредничка улога може во некои случаи да се извршува преку независно 
спроведување на соодветните постапки за набавки без детални насоки од соодветните 
договорни органи, а во други случаи, преку спроведување на соодветните постапки за 
доделување на договор според упатствата на соодветните договорни органи, во нивно 
име и за нивна сметка. 

Освен тоа, треба да се воведат правила за распределба на одговорноста за почитување 
на обврските според оваа директива помеѓу телото за централизирано купување и 
договорните органи кои купуваат од или преку него. Кога телото за централизирано 
купување ја сноси целата одговорност за спроведување на постапките за набавки, тој, 
исто така, треба да биде целосно и директно одговорен за нивната законитост. Кога 
договорен орган спроведува одредени делови од постапката, на пример обновување на 
конкурентната постапка во согласност со рамковниот договор или доделување на 
посебни договори врз основа на систем за динамично купување, тој треба да продолжи 
да ја сноси одговорноста за фазите кои ги спроведува. 

(70) Договорните органи треба да можат да доделуваат договор за услуги поврзани 
со вршење на активности на централизирано купување на централниот орган за 
набавки, без да се применуваат постапките утврдени во оваа директива. Исто така, 
треба да е дозволено слични договори за јавни услуги да вклучуваат обезбедување на 
помошни активности за купување. Договорите за јавни услуги за обезбедување 
помошни активности за купување треба да се доделуваат во согласност со оваа 
директива, кога се извршуваат на начин различен од оној на телото за централизирано 
купување за соодветниот договорен орган. Исто така, треба да се потсети дека оваа 
директива не треба да се применува кога централизираните или помошнте активности 
на купување се обезбедуваат на друг начин, а не преку договор  за паричен интерес кој 
претставува набавка во рамките на значењето на оваа директива. 

(71) Зајакнувањето на одредбите во врска со телата за централизирано купување не 
треба во никој случај да ги попречи тековните практики на единечни заеднички 
набавки, односно помалку институционализирани и систематски заеднички набавки 
или воспоставената практика на надоместок на давателите на услуги кои ги 
подготвуваат и управуваат постапките на набавка од името и за сметка на договорниот 
орган и според неговите инструкции. Напротив, некои елементи од заедничките 
договори треба да бидат појаснети поради важната улога што заедничките набавки 
можат да ја имаат, не само во случај на иновативни проекти. 

Заедничките набавки може да бидат во различни форми, од координирани набавки 
преку изготвување на заедничка техничка спецификација за работи, добра или услуги 
кои ќе бидат набавени од неколку договорни органи, од кои секој спроведува посебна 
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постапка за набавка, до случаи во кои соодветните договорни органи заеднички 
спроведуваат постапки за набавка преку заедничко работење или преку задолжување 
на еден договорен орган со управувањето со постапката од името на сите договорни 
органи. 

Кога неколку договорни органи спроведуваат заедничка постапка за набавка, тие треба 
да имаат заедничка одговорност за исполнувањето на своите обврски според оваа 
директива. Сепак, кога договорните органи спроведуваат само заеднички фази од 
постапката за набавка, заедничка одговорност треба да се носи само за оние фази од 
постапката кои се вршат заеднички. Секој договорен орган треба да е целосно 
одговорен во однос на постапки или фази од постапки кои ги спроведува сам, како на 
пример доделување на договор, склучување на рамковен договор, управување на 
систем за динамично купување, повторно отворање на конкурентна постапка во 
согласност со рамковниот договор или одредување на тоа кој од економските 
оператори - страни на рамковниот договор ќе исполни одредена задача. 

(72) Електронските средства за комуникација се особено погодни за поддршка на 
практики и алатки за централизирано купување поради можностите кои ги нудат за 
повеќекратна употреба и автоматска обработка на податоци и за минимизирање на 
трошоците за информации и трошоците за трансакции. Поради тоа, како прв чекор, 
употребата на таквите електронски средства за комуникација треба да стане 
задолжителна за телата за централизирано купување, а истовремено да се олеснат и 
практиките на приближување во рамките на целата Унија. Ова треба да биде 
проследено со општа обврска за користење на електронски средства за комуникација 
во сите постапки за набавка по преодниот период од 30 месеци. 

(73) Заедничкото доделување на договори за набавка од страна на договорни органи 
од различни земји-членки во моментов се соочува со конкретни правни проблеми 
поврзани со судир на националните закони.   И покрај фактот дека во Директива 
2004/18/ЕЗ имплицитно се дозволени прекуграничните заеднички набавки, 
договорните органи сè уште среќаваат значајни правни и практични проблеми при 
купувања од телата за централизирано купување во други земји-членки или при 
заедничкото доделување на јавни договори. За да им се овозможи на договорните 
органи да извлечат максимална корист од потенцијалот на внатрешниот пазар во однос 
на економиите на обем и споделувањето на придобивките и ризиците, помеѓу другото 
и за иновативни проекти со повисок степен на ризик од разумно прифатливиот ризик 
за посебен договорен орган, овие потешкотии треба да бидат отстранети. Затоа, треба 
да се воспостават нови правила за заедничките прекугранични набавки за да се олесни 
соработката помеѓу договорните органи и да се зголемат придобивките од 
внатрешниот пазар преку создавање на можности за прекугранична активност на 
давателите на стоки и услуги. Овие правила треба да ги утврдат условите за 
прекугранична работа со телата за централизирано купување и да го посочат 
применливото законодавство во областа на јавните набавки, вклучувајќи го 
применливото законодавство во врска со правните средства за заштита, во случај на 
прекугранични заеднички постапки за судир со законските одредби од Регулатива (ЕЗ) 
бр. 593/2008 на Европскиот парламент и на Советот1. Покрај тоа, договорните органи 
од различни земји-членки треба да можат да создаваат заеднички субјекти основани 
според националното право или правото на Унијата. За такви форми на заеднички 
набавки треба да се пропишат посебни правила. 

                                                           
1 Регулатива (ЕЗ) бр. 593/2008 на Европскиот парламент и на Советот од 17 јуни 2008 година за законите 
применливи за договорните обврски (Рим I) (Сл. весник L 177, 4.7.2008 година, стр.6). 
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Сепак, договорните органи не треба да ги искористат можностите за заеднички 
прекугранични набавки со цел да се заобиколат задолжителните правила на јавното 
право, во согласност со правото на Унијата, кои се применуваат за нив во земјата-
членка во која се сместени. Овие правила може да вклучуваат, на пример одредби за 
транспарентноста и пристапот до документи или конкретни барања поврзани со 
можноста за следење на чувствителни испораки. 

(74) Техничките спецификации подготвени од јавните купувачи треба да обезбедат 
јавната набавка да биде отворена за конкуренција, како и за постигнување на целите за 
одржливост. За таа цел, треба да биде можно поднесување на понуди кои ja одразуваат 
разновидноста на техничките решенија, стандарди и технички спецификации на 
пазарот, вклучувајќи ги и оние подготвени врз основа на критериуми за извршување 
поврзани со животниот циклус и одржливоста на производниот процес на работите, 
добрата и услугите. 

Поради тоа, техничките спецификации треба да се подготви на таков начин што ќе се 
избегнува вештачко ограничување на конкуренцијата преку барања кои фаворизираат 
конкретен економски оператор преку одразување на клучни карактеристики на 
понудите, услугите или работите кои вообичаено ги нуди тој економски оператор. 
Подготвувањето на технички спецификации во однос на функционалните барања и 
барањата за работните карактеристики во принцип овозможува оваа цел да биде 
постигната на најдобар можен начин. Функционалните барања и барањата поврзани со 
извршувањето, исто така, се соодветно средство за поттикнување на иновациите во 
областа на јавните набавки и треба да добијат што е можно поширока примена. Кога се 
вклучува упатување на европски стандард или, во отсуство на таков - национален 
стандард, договорните органи треба да ги разгледуваат понуди врз основа на еднакви 
услови. Докажување на еквивалентност со потребната ознака треба да е обврска на 
економскиот оператор. 

За да се докаже еквивалентноста треба да е возможно од понудувачите да се бара 
обезбедување на докази заверени од трето лице. Сепак, други соодветни докази како 
техничко досие на производителот, исто така, треба да се дозволени кога предметниот 
економски оператор нема пристап до слични сертификати или извештаи од испитувања 
или нема можност да ги добие во соодветните рокови, доколку заинтересираниот 
економски оператори докаже дека работите, добрата и услугите ги исполнуваат 
барањата или критериумите утврдени во техничките спецификации, критериумите за 
доделување или условите за извршување на договорот. 

(75) Договорните органи кои сакаат да купат работи, добра или услуги со конкретни 
еколошки, социјални или други карактеристики треба да можат да се повикуваат на 
одредени ознаки, како на пример европската еколошка ознака, (повеќе-) националните 
ознаки или секоја друга ознака, доколку барањата за ознака се поврзани со предметот 
на договорот, како на пример опис на производот и негова презентација, вклучувајќи 
ги и барањата за пакување. Освен тоа, исклучително е важно овие барања да бидат 
изготвени и донесени врз основа на објективно проверливи критериуми со користење 
на постапка во која можат да учествуваат заинтересираните страни и владините тела, 
потрошувачите, производителите, дистрибутерите и еколошките организации, како и 
дека ознаката е достапна за сите заинтересирани страни. Треба да се појасни дека 
заинтересираните страни можат да бидат јавни органи или приватни организации, 
претпријатија или секој облик на невладина организација (организација која не е дел од 
влада и не е вообичаено деловно претпријатие). 

Исто така, треба да се прецизира дека специјални национални или владини тела или 
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организации можат да бидат вклучени во одредувањето на барањата за поставување на 
ознаки кои можат да се користат во врска со набавките од јавните органи, без овие 
органи или организации да го изгубат статусот на трети лица. 

Упатувањето на ознаки не треба да ги ограничува иновациите. 

(76) За сите набавки наменети за употреба од страна на физички лица, без разлика 
дали станува збор за поширока јавност или за персоналот на договорниот орган, 
потребно е договорните органи да утврдат технички спецификации така што да бидат 
усогласени со критериумите за пристапност за лицата со посебни потреби или да бидат 
наменети за сите корисници, освен во оправдани случаи. 

(77) При изготвувањето на технички спецификации договорните органи треба да ги 
земат предвид барањата кои произлегуваат од правото на Унијата во областа на 
заштитата на податоците, особено во врска со планот за обработката на личните 
податоци (заштита на податоците според план). 

(78) Јавните набавки треба да се приспособат на потребите на МСП. Договорните 
органи треба да бидат поттикнати да го користат кодексот за најдобри практики, 
содржан во Работниот документ на Комисијата од 25 јуни 2008 година „Европски 
кодекс за најдобри практики кои го олеснуваат пристапот на МСП до договори за јавни 
набавки“, кој дава насоки како да се применува рамката за јавни набавки на начин со 
кој се овозможува учество на МСП. За таа цел и за зајакнувањето на конкуренцијата, 
договорните органи треба посебно да се поттикнат да ги поделат големите договори во 
посебни делови. Таква поделба би можело да се направи врз основа на квантитативни 
параметри, така што големината на одредени договори ќе одговара на капацитетот на 
МСП, или врз основа на квалитетни параметри, во согласност со соодветниот сектор и 
област на специјализација, за содржината на одделните договори потесно да се поврзе 
со специјализирани сектори на активност на МСП или со различните последователни 
фази на проектот. 

Големината и предметот на деловите треба да се утврдат слободно од договорниот 
орган кој, во согласност со применливите правила за пресметување на проценетата 
вредност на набавката, треба исто така да може да доделува одредени делови без да ги 
применува постапките утврдени во оваа директива. Договорниот орган треба да биде 
обврзан да ја процени соодветноста на поделбата на договорите во делови, задржувајќи 
ја својата слобода да презема самостојни одлуки засновани на размислувања кои ги 
смета за соодветни, без да е подложен на административен или судски надзор. Кога 
договорниот орган одлучи дека не е соодветно договорот да се дели на посебни делови, 
во поединечниот извештај или во документацијата за договорот треба да се наведат 
главните причини за изборот на договорниот орган. Такви причини можат да бидат на 
пример стравувањата на договорниот орган дека постои ризик таквата поделба да ја 
ограничи конкуренцијата, ризик извршувањето на договорот прекумерно технички да 
се отежни или да поскапи, или дека потребата од координирање на различни 
изведувачи за деловите би можела сериозно да го загрози правилното извршување на 
договорот. 

Земјите-членки треба да ја задржат можноста да преземаат дополнителни мерки за 
олеснување на учеството на МСП на пазарот на јавни набавки, преку проширување на 
опсегот на обврската да се процени соодветноста од поделба на договорите во делови 
од помали договори, така што од договорните органи ќе се бара да достават 
оправдување за својата одлука да не ги поделат договорите во посебни делови или така 
што ќе направат поделба во делови кои се задолжителни под одредени услови. Со 
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истата цел, земјите-членки треба да можат да предвидуваат механизми за директни 
плаќања на подизведувачи. 

(79) Кога договорите се делат на делови, договорните органи треба да можат, на 
пример за да ја задржат конкуренцијата или за да се обезбеди сигурност на 
снабдувањето, да го ограничат бројот на делови за кои еден економски оператор може 
да поднесе понуди; тие треба, исто така, да имаат право да го ограничат бројот на 
делови кои можат да бидат доделени на посебен понудувач. 

Сепак, постигнување на целта за олеснување на пристапот на МСП до јавни набавки 
може да биде отежнато ако договорните органи се обврзани да го доделат договорот по 
делови, дури и кога тоа може да доведе до обврска да се прифатат многу неповолни 
одлуки во споредба со доделување кое опфаќа неколку или ги опфаќа сите делови. 
Затоа, кога можноста за примена на овој метод е јасно означена однапред, договорните 
органи треба да можат да прават компаративна проценка на понудите за да утврдат 
дали понудите доставени од одреден понудувач за дадена комбинација од делови 
генерално ги исполнуваат критериумите за доделување утврдени во согласност со оваа 
директива за овие делови во споредба со понудите за делови кои се гледаат одвоено. 
Во таков случај, договорниот орган треба да може да му додели даден договор на 
соодветниот понудувач во кој се комбинираат предметните делови. Треба да се појасни 
дека договорните органи треба да прават слична компаративна проценка, утврдувајќи 
прво кои понуди најдобро ги исполнуваат критериумите за доделување утврдени за 
секој дел, а потоа да ги споредат со понудите доставени од даден понудувач за 
комбинација од делови кои се гледаат како целина. 

(80) За да се забрзаат постапките и да се зголеми нивната ефикасност, роковите за 
учество во постапки за набавки треба да бидат максимално кратки, без да се создаваат 
непотребни пречки за пристап на економските оператори од целиот внатрешен пазар, а 
особено на МСП. Затоа, треба да се има предвид дека при утврдување на роковите за 
прием на понудите и барањата за учество договорните органи треба да ги земат 
предвид особено сложеноста на договорот и времето потребно за подготовка на 
понудите, дури и ако тоа наметнува утврдување на рокови кои се подолги од 
минималниот кој е предвиден во оваа директива. Од друга страна, употребата на 
електронски средства за информирање и комуникација, особено целосниот 
електронски пристап на економските оператори, понудувачите и кандидатите до 
целата документација за јавни набавки во електронска форма и електронското праќање 
пораки, доведува до поголема транспарентност и заштеда на време. Поради оваа 
причина, треба да се предвиди можност за намалување на минималните рокови во 
согласност со правилата утврдени во ГПА, под услов тие да се компатибилни со 
конкретниот начин на пренос предвиден на ниво на Унијата. Покрај тоа, договорните 
органи треба да можат дополнително да ги намалуваат роковите за прием на барања за 
учество и понуди во итни околности кои го прават невозможно спроведувањето на 
вообичаените рокови, но овозможуваат спроведување на редовна постапка со 
објавување. Само во случај на исклучителни околности, кога поради крајна итност 
предизвикана од настани кои не можат да бидат предвидени од договорниот орган и не 
се должат на него, не е можно спроведување на редовна постапка дури и при скратени 
рокови, договорните органи треба, во мера која е неопходна, да можат да го доделат 
договорот преку постапка со преговарање без претходно објавување. Таков може да е 
случајот при природни катастрофи кои бараат итна акција. 

(81) Треба да се појасни дека потребата економските оператори да имаат доволно 
време за подготовка на понудите може да доведе до продолжување на првично 
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утврдените рокови. Таков особено би бил случајот кога се направени значителни 
промени во документацијата за набавка. Исто така, треба да се појасни дека во таков 
случај суштинските промени треба да се разберат како промени, особено за техничките 
спецификации, во кои на економските оператори им треба доволно време за да се 
запознаат со нив и да реагираат соодветно. Сепак, треба да се појасни дека овие 
промени не би требало да бидат толку значајни за да биде дозволено привлекување на 
дополнителни учесници во постапката за набавка, освен оние кои се првично 
селектирани. Таков би бил особено случајот кога промените на договорот или 
рамковниот договор стануваат значајно различни по својот карактер од првично 
наведените во документацијата за набавка. 

(82) Треба да се појасни дека информациите за некои одлуки донесени во текот на 
постапката за набавка, вклучувајќи ја одлуката да не се набавува или да не се склучи 
рамковен договор, треба да бидат испратени од договорните органи, без да е потребно 
кандидатите или понудувачите да ги бараат тие информации. Исто така, треба да се 
потсети дека Директива 89/665/EEЗ на Советот1 предвидува обврска за договорните 
органи да им достават на заинтересираните кандидати или понудувачи, исто така без 
барање од нивна страна, резиме од причините за донесување на некои од најважните 
одлуки во текот на постапка за набавка. На крај, треба да се појасни дека кандидатите и 
понудувачите треба да имаат право да бараат подетални информации за тие причини, 
кои договорните органи треба да имаат обврска да ги обезбедат, освен кај многу 
сериозни причини за нивно необезбедување. Тие причини треба да бидат утврдени во 
оваа директива. За да се обезбеди потребната транспарентност во рамките на 
постапките за набавка, вклучувајќи преговарање и дијалог со понудувачите, 
понудувачите кои поднеле прифатлива понуда треба да можат да побараат 
информации за спроведувањето и напредокот на постапката, освен ако нема сериозни 
причини кои наметнуваат тоа не се изврши. 

 (83) Премногу сложените барања во однос на економскиот и финансискиот 
капацитет често претставуваат неоправдана пречка за учеството на МСП во јавните 
набавки. Сите слични барања треба да се поврзани со предметот на договорот и да се 
пропорционални на него. Особено, договорните органи не треба да имаат право да 
бараат од економските оператори да имаат одреден минимален обрт кој не е 
пропорционален на предметот на договорот; обично, барањето не треба двојно да ја 
надминува проценетата вредност на договорот. Сепак, во оправдани околности треба 
да можат да се применуваат повисоки барања. Таквите ситуации можат да бидат 
поврзани со високите ризици при спроведувањето на договорот или со фактот дека 
неговото точно и навремено извршување е од клучно значење, на пример ако 
претставува задолжителен предуслов за исполнување на други договори. 

Во такви оправдани случаи, договорните органи треба да ја задржат слободата сами да 
одлучуваат дали барањата за повисок минимален обрт се соодветни и оправдани, без 
да подлежат на административен или судски надзор. Кога ќе се применуваат барањата 
за повисок минимален обрт, договорните органи треба да можат да го дефинираат 
неговото ниво, сè додека тој е поврзан со предметот на договорот и е пропорционален 
на него. Кога договорниот орган одлучи дека барањето за минимален обрт треба да 
биде на ниво кое е двапати повисоко од проценетата вредност на договорот, 
поединечниот извештај или документацијата за набавка треба да ги содржат главните 

                                                           
1 Директива 89/665/EEЗ на Советот од 21 декември 1989 година за координирање на закони, прописи и 
административни одредби во врска со примената на постапките за ревизија на доделувањата на договори 
за јавни набавки и јавни работи (Сл. весник L 395, 30.12.1989 година, стр. 33). 
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причини за изборот на договорниот орган. 

Исто така, договорните органи треба да можат да побараат информации за односот, на 
пример, помеѓу активата и пасивата во годишните извештаи. Позитивниот сооднос, кој 
покажува дека висината на активата ја надминува пасивата, би обезбедил 
дополнителен доказ дека финансиската способност на економските оператори е 
доволна. 

(84) Многу економски оператори, а особено МСП откриваат дека сериозна пречка за 
нивното учество во јавните набавки претставуваат административните тешкотии кои 
произлегуваат од потребата да поднесат значителен број сертификати или други 
документи поврзани со критериумите за исклучување и селекција. Ограничувањето на 
овие барања, на пример преку употребата на Единствен европски документ за набавка 
(ЕЕДН) кој се состои од ажурирани лична изјави, би можело да доведе до значително 
поедноставување, што е од корист за двата договорни органи и за економските 
оператори. 

Од понудувачот на кој му е доделен договорот, сепак, треба да се бара да достави 
соодветни докази и договорните органи не треба да склучуваат договори со 
понудувачи кои не го направиле тоа. Исто така, договорните органи треба да можат да 
ги бараат сите или одредени придружни документи секогаш кога сметаат дека е 
потребно, со цел правилно спроведување на постапката. Таков би можел да биде 
случајот особено при двоетапни постапки - ограничени постапки, конкурентни 
постапки со преговарање, конкурентни дијалози и партнерства за иновации - во кои 
договорните органи ја користат можноста да го ограничат бројот на кандидати кои се 
повикани да поднесат понуда. Условот за поднесување на придружните документи во 
моментот на селекција на кандидатите кои ќе бидат повикани може да се смета за 
оправдан, со цел да се избегне ситуација во која договорните органи ги повикуваат 
кандидати кои потоа не се во можност да ги достават придружните документи во 
фазата на доделување и на тој начин другите квалификувани кандидати да бидат 
лишени од можноста за учество. 

Треба јасно да се посочи дека во ЕЕДН треба да се обезбедат и соодветни информации 
за субјектите на чиј капацитет се потпира економскиот оператор, така што проверката 
на информациите во врска со овие субјекти да може да се изврши истовремено и под 
истите услови како проверката на главниот економски оператор. 

(85) Важно е одлуките на договорниот орган да се базираат на актуелни 
информации, особено во однос на причините за исклучување, бидејќи многу брзо може 
да се случат значајни промени, на пример во случај на финансиски тешкотии кои би го 
направиле економскиот оператор несоодветен, или обратно, поради тоа што долгот за 
социјални придонеси е исплатен во меѓувреме. Затоа е подобро, кога е возможно, 
договорните органи да ги проверуваат овие информации преку пристапување до 
соодветните бази на податоци кои треба да се национални, што значи да се водени од 
јавни органи. Во таа фаза сè уште е можно тоа да не се случи поради технички 
причини. Затоа, Комисијата треба да ја разгледа можноста да се поттикнуваат мерки за 
олеснување на пристапот по електронски пат до најнови информации, на пример преку 
подобрување на средствата за обезбедување на пристап до виртуелните досиеја на 
компаниите или средства за олеснување на интероперабилноста помеѓу базите на 
податоци или други слични пропратни мерки. 

Исто така, треба да се пропише дека договорните органи не треба да бараат документи 
кои сè уште се актуелни и кои веќе им се достапни од претходните постапки за 
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набавка. Сепак, во врска со ова, треба да се обезбеди дека договорните органи нема да 
се соочат со прекумерна тежина при архивирањето и документирањето. Затоа, 
исполнувањето на оваа обврска треба да е применливо само откако користењето на 
електронски средства за комуникација ќе стане задолжително, бидејќи електронското 
управување на документи ќе го олесни спроведувањето на оваа задача од страна на 
договорните органи. 

(86) Може да се постигне дополнително поедноставување како за економските 
оператори, така и за договорните органи преку стандарден образец за личните изјави, 
што би ги намалило проблемите поврзани со точната формулација на официјални 
соопштенија и изјави за согласност, како и јазичните проблеми. 

(87) Комисијата обезбедува и управува електронски систем, e-Certis, кој моментно се 
ажурира и проверува на доброволна основа од националните органи. Целта на e-Certis 
е да ја олесни размената на сертификати и други документи кои служат како доказ кои 
често се бараат од договорните органи. Досегашното искуство покажува дека 
доброволното ажурирање и проверка се недоволни да се обезбеди дека e-Certis во 
целост може да го искористи својот потенцијал за поедноставување и олеснување на 
размената на документи, особено во корист на МСП. Затоа, неговото одржување треба 
да биде прв задолжителен чекор. Користење на e-Certis ќе стане задолжително во 
подоцнежна фаза. 

(88) Договорните органи треба да можат да бараат примена на мерките  или шемите 
за управување со животна средина во текот на извршувањето на одреден јавен договор. 
Шемите за управување со животна средина, без разлика дали се регистрирани во 
согласност со правните инструменти на Унијата, како Регулатива (ЕЗ) бр. 1221/2009 на 
Европскиот парламент и на Советот1, можат да покажат дека економскиот оператор 
има технички капацитет за извршување на договорот. Ова вклучува сертификати за 
еколошка етикета, кои се поврзани со критериуми за управување со животна средина. 
Кога еден економски оператор нема пристап до слични регистарски шеми за 
управување со животна средина или нема можност да добие таков пристап во 
соодветните рокови, тој треба да може да достави опис на приложените мерки за 
управување со животна средина, под услов да докаже дека овие мерки обезбедуваат 
исто ниво на заштита на животната средина како неопходните мерки во врска со 
управувањето со животната средина. 

(89) Поимот „критериуми за доделување“ зазема централно место во оваа директива. 
Поради тоа, важно е соодветните одредби да се претстават на што е можно 
поедноставен и порационален начин. Ова може да се направи со користење на изразот 
„економски најповолна понуда“ како најважен поим, бидејќи сите добитни понуди 
треба на крајот да се избираат во согласност со она што договорниот орган го смета за 
економски најдобро решение помеѓу доставените понуди. Со цел да се избегне забуна 
со критериумот за доделување кој е познат како „економски најповолна понуда“ во 
Директиви 2004/17/ЕЗ и 2004/18/ЕЗ, за тој концепт треба да се користи различен 
термин - „најдобар сооднос помеѓу квалитетот и цената“. Поради тоа, тој треба да се 
толкува во согласност со соодветната судска пракса во врска со овие директиви, со 
исклучок на случаите кога оваа директива предвидува решение кое несомнено е 
различно по својата суштина. 

                                                           
1 Регулатива (ЕЗ) бр. 1221/2009 на Европскиот парламент и на Советот од 25 ноември 2009 година за 
доброволно учество  на организации во Шемите за еколошко управување и за ревизија на Заедницата 
(ЕМАС/EMAS), со која се укинува Регулатива (ЕЗ) бр. 761/2001 и Одлука 2001/681/ЕЗ на Комисијата 
(Сл. весник L 342,22.12.2009 година, стр.1). 
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(90) Договорите треба да се доделуваат врз основа на објективни критериуми кои 
обезбедуваат почитување на принципите на транспарентност, недискриминација и 
еднаков третман за да се обезбеди објективно споредување на релативната вредност на 
понудите, со цел во услови на вистинска конкуренција да се утврди која понуда е 
економски најповолна. Треба јасно да се посочи дека економски најповолната понуда 
треба да се оценува врз основа на најдобар сооднос помеѓу квалитетот и цената, што 
секогаш треба да вклучува елемент на цена или трошок. Исто така, треба да се појасни 
дека оценката на економски најповолната понуда може да се прави само врз основа на 
ефикасноста на цената или трошокот. Освен тоа, соодветно е да се потсети дека 
договорните органи можат да утврдуваат соодветни стандарди за квалитет преку 
технички спецификации или услови за извршување на договорот. 

За да се поттикне поголемо ориентирање кон квалитетот при јавните набавки, земјите-
членки треба да имаат право да го забранат или ограничат користењето само на цената 
или само на трошоците при оценување на економски најповолната понуда, кога 
сметаат дека тоа е соодветно. 

За да се обезбеди почитување на принципот на еднаков третман при доделувањето 
договори, договорните органи треба да имаат обврска да ја обезбедат потребната 
транспарентност за сите понудувачи да бидат доволно информирани за критериумите и 
условите кои ќе се применуваат при одлуката за доделување на договорот. Во врска со 
тоа, договорните органи треба да се должни да ги наведат критериумите за доделување 
на договорот и релативната тежина на секој од овие критериуми. Сепак, договорните 
органи треба да имаат право на отстапување од обврската да ја наведат тежината на 
критериумите во оправдани случаи во кои треба да ги наведат причините за тоа, кога 
тежината не може да биде утврдена однапред, особено поради сложеноста на 
договорот. Во овие случаи, тие треба редоследно да ги наведат критериумите по 
нивната важност, почнувајќи од најважниот. 

(91) Член 11 од ДФЕУ бара заштитата на животната средина треба да биде вклучена 
во дефинирањето и спроведувањето на политиките и активностите на Унијата, особено 
за да се поттикне одржлив развој. Во оваа директива се појаснува на кој начин 
договорните органи можат да придонесат за заштита на животната средина и 
промовирање одржлив развој, обезбедувајќи дека може да се добие најдобар сооднос 
помеѓу квалитетот и цената за своите договори. 

(92) При оценување на најдобриот сооднос помеѓу квалитет и цена, договорните 
органи треба да ги утврдат економските и квалитативните критериуми поврзани со 
предметот на договорот кои ќе ги користат за оваа намена. Овие критериуми треба 
соодветно да овозможуваат вршење на компаративна оценка на нивото на извршување 
понудено со секоја понуда во однос на предметот на договорот, како што е дефинирано 
во техничките спецификации. Во врска со најдобриот сооднос помеѓу квалитет и цена, 
оваа директива содржи неисцрпна листа на можни критериуми за доделување во кои се 
вклучени еколошки и социјални аспекти. Договорните органи треба да се охрабруваат 
да изберат критериуми за доделување кои им овозможуваат да добијат 
висококвалитетни работи, добра и услуги, кои во најголема мера ги задоволуваат 
нивните потреби. 

Избраните критериуми за доделување не треба да даваат неограничена слобода на 
избор на договорниот орган; тие треба да обезбедат можност за реална и лојална 
конкуренција и да бидат придружени со механизми кои овозможуваат ефикасна 
проверка на информациите обезбедени од понудувачите. 
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За да се одреди економски најповолната понуда, одлуката за доделување на договорот 
не треба да се базира единствено на критериуми кои не се поврзани со трошоците. 
Поради оваа причина, критериумите за квалитет треба да се придружени од критериум 
за трошоците, кој по избор на договорниот орган може да биде цената или 
рентабилниот пристап, како што се трошоците за целиот животен циклус. 
Критериумите за доделување, сепак, не треба да влијаат на примената на националните 
одредби кои ги одредуваат надоместоците за одредени услуги или воспоставување 
фиксна цена за некои испораки. 

(93) Кога националните одредби ги одредуваат надоместоците за одредени услуги 
или воспоставуваат фиксни цени за одредени набавки, треба да се појасни дека и 
понатаму е можно да се направи проценка на соодносот квалитет/цена врз основа на 
други фактори, различни од цената или исплатата. Во зависност од соодветната услуга 
или производ, овие фактори може да ги вклучуваат, на пример, условите за испорака 
или плаќање, аспектите на сервисирање по продажбата (на пример обемот на услугите 
за консултација и размена) или еколошки или социјални аспекти (на пример дали 
книгите се печатени на рециклирана хартија или хартија добиена од одржлива граѓа, 
трошоците поради надворешни еколошки фактори, или дали е постигнат напредок во 
социјалната интеграција на луѓето во нерамноправна положба или на членовите на 
ранливите групи меѓу лицата кои го извршуваат договорот). Земајќи ги предвид 
многуте можности за оценка на соодносот помеѓу квалитет и цена врз основа на 
значајни критериуми, треба да се избегнува извлекувањето ждрепка како единствено 
средство за доделување на договорот. 

(94) Кога квалитетот на вработениот персонал е од значење за нивото на 
исполнување на договорот, договорните органи треба, исто така, како критериум за 
доделување да можат да ги користат организацијата, квалификациите и искуството на 
персоналот на кои им е доверено исполнувањето на предметниот договор, бидејќи тоа 
може да влијае на квалитетот на неговото спроведување и, како резултат на тоа, на 
економската вредност на понудата. Таков може да е случајот на пример при набавки за 
интелектуални услуги, како консултантски или архитектски услуги. Договорните 
органи кои ја користат оваа можност, преку соодветни договорни средства треба да 
обезбедат дека персоналот кој има задача да го изврши договорот, всушност одговара 
на наведените стандарди за квалитет и дека овој персонал може да биде заменет само 
со согласност на договорниот орган кој проверува дали заменскиот персонал 
обезбедува еднакво ниво на квалитет. 

(95) Од исклучителна важност е целосно да се користи потенцијалот на јавните 
набавки за постигнување на целите на стратегијата „Европа 2020“ за интелигентен, 
одржлив и инклузивен раст. Во врска со тоа, треба да се потсети дека јавните набавки 
се исклучително важни за промовирање на иновации кои се од суштинско значење за 
идниот раст во Европа. Во поглед на значителните разлики помеѓу одделните сектори 
и пазари, сепак, не би било соодветно да се донесат заеднички задолжителни барања за 
јавни набавки со еколошки, социјален и иновативен карактер. 

Законодавните тела на Унијата веќе воведоа задолжителни барања за јавните набавки 
за постигнување на одредени цели во секторите на патните возила (Директива 
2009/33/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот1) и канцелариска опрема 
(Регулатива (ЕЗ) бр. 106/2008 на Европскиот парламент и на Советот2). Освен тоа, 

                                                           
1 Директива 2009/33/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 23 април 2009 година за промовирање 
на чисти и енергетско ефикасни патни возила (Сл. весник L 120, 15.5.2009 година, стр. 5). 
2 Регулатива (ЕЗ) бр. 106/2008 на Европскиот парламент и на Советот од 15 јануари 2008 година за 
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беше постигнат значителен напредок во дефинирањето на заеднички методологии за 
проценка на трошоците за целиот животен циклус. 

Затоа, се чини соодветно да се продолжи со тоа и да се остави во кругот на 
законодавството на одреден сектор да утврдува задолжителни цели како функција од 
конкретните политики и актуелните услови во соодветниот сектор и да се промовира 
развојот и користењето на европските модели за проценка на трошоците за време на 
целиот животен циклус, што дополнително ќе ја нагласи употребата на јавните набавки 
во поддршка на одржливиот раст. 

(96) Овие мерки во конкретните сектори треба да се надополнат со приспособување 
на Директиви 2004/17/ЕЗ и 2004/18/ЕЗ за овластување на договорните органи да ги 
извршуваат целите на стратегијата „Европа 2020“ за интелигентен, одржлив и 
инклузивен раст во стратегиите за купување. Поради тоа, треба да се појасни дека 
освен кога проценката се прави само врз основа на цената, договорните органи можат 
да ја утврдат економски најповолната понуда и најниските трошоци, користејќи го 
пристапот за проценка на трошоците за време на целиот животен циклус. Поимот 
„трошоци за целиот животен циклус“ ги вклучува сите трошоци за време на животниот 
циклус на работите, добрата или услугите. 

Тие трошоци подразбираат внатрешни трошоци, како и трошоци за потребните 
истражување, развој, производство, транспорт, употреба, одржување и отстранување 
по истекување на рокот на траење, но може да ги вклучува и трошоците поради 
надворешни еколошки фактори, како загадување предизвикано од екстракција на 
суровините употребени во производот или од самиот производ или од неговото 
производство, доколку тие трошоци можат да се пресметуваат и следат. Методите кои 
договорните органи ги користат за проценка на трошоците поради надворешни 
еколошки фактори, треба да се утврдат однапред на објективен и недискриминирачки 
начин и да бидат достапни за сите заинтересирани страни. Овие методи можат да бидат 
утврдени на национално, регионално или локално ниво, но за да се избегне 
нарушување на конкуренцијата преку приспособени методологии, тие треба да останат 
општи, во смисла дека не треба да се утврдуваат посебно за одредена постапка за за 
јавни набавки. 

На ниво на Унијата треба да се развијат заеднички методологии за пресметка на 
трошоците за време на целиот животен циклус на одредени категории добра или 
услуги. Кога има развиени такви општи методологии, нивната употреба треба да биде 
задолжителна. 

Освен тоа, треба да се разгледа можноста за воспоставување заедничка методологија за 
проценка на трошоците за целиот животен циклус, земајќи ги предвид постојните 
методологии како Насоките за оценка на животниот циклус на производите донесени 
во рамките на Програмата за животна средина на Организацијата на Обединетите 
нации. 

(97) Освен тоа, со цел поуспешно интегрирање на социјалните и еколошките 
мислења во постапките за набавка, договорните органи треба да можат да користат 
критериуми за доделување или услови за спроведување на договори поврзани со 
работите, добрата или услугите кои се предмет на јавниот договор, во секој поглед и во 
секоја фаза од нивниот животен циклус, од екстракција на суровините за производ до 
фазата на отстранување на производот, вклучувајќи фактори кои се вклучени во 

                                                                                                                                                                                     
програмата на Заедницата за енергетско ефикасно означување на канцелариска опрема (Сл. весник L 39, 
13.2.2008 година, стр.1). 
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одреден процес на производство, обезбедување или трговија со тие работи, добра или 
услуги или специфичен процес на подоцнежната фаза од нивниот животен циклус, 
дури и кога овие фактори не се дел од основните карактеристики. Критериуми и 
услови кои се однесуваат на таков процес на производство или обезбедување може на 
пример да опфаќаат услови производството на купените производи да не опфаќа 
токсични хемикалии или услугите да се обезбедени со користење на енергетско 
ефикасни машини. Во согласност со судската практика на Судот на правда на 
Европската унија, ова, исто така, вклучува критериуми или услови за извршување на 
договор поврзани со набавката или употребата на производи на фер трговија при 
спроведувањето на договорот кој треба да се додели. Критериумите и условите 
поврзани со трговијата и нејзините услови може, на пример, да се однесуваат на фактот 
дека производот потекнува од фер трговија, вклучувајќи го барањето за исплата на 
минимална цена и повисока цена на произведувачите. Условите за извршување на 
договорот поврзани со еколошките прашања можат да вклучуваат, на пример, 
испорака, пакување и отстранување на производите, а во однос на договорите за 
работи и услуги - минимизирање на отпадот или ефикасно користење на ресурсите. 

Сепак, условот за поврзување со предметот на договорот ги исклучува критериумите и 
условите поврзани со заедничката корпоративна политика, кои не можат да се сметаат 
за фактор кој го карактеризира специфичниот процес на производство или 
обезбедување на купените работи, добра или услуги. Во врска со тоа, на договорните 
органи не треба да им се дозволи да бараат од понудувачите да одржуваат одредена 
корпоративна политика на социјална и еколошка одговорност. 

(98) Исклучително е важно критериумите за доделување или условите за 
извршување на договорот кои се однесуваат на социјалните аспекти на 
производствениот процес да се поврзани со работите, добрата или услугите кои ќе 
бидат обезбедени во рамките на договорот. (65) Покрај тоа, тие треба да се 
применуваат во согласност со Директива 96/71/ЕЗ, според толкувањето на Судот на 
правда на Европската унија и не треба да се избираат или применуваат на начин кој 
води до директна или индиректна дискриминација на економските оператори од други 
земји-членки или од трети земји кои се договорни страни на ГПА или Договорите за 
слободна трговија во кои Унијата е договорна страна. Затоа, барањата кои се 
однесуваат на основните услови за работа, уредени со Директива 96/71/ЕЗ, како што се 
минималните стапки на плата, треба да останат на нивото утврдено во националното 
законодавство или во колективните договори што се применуваат во согласност со 
правото на Унијата во контекст на споменатата директива. 

Условите за извршување на договор може да се насочени и кон примена на мерки за 
унапредување на еднаквоста помеѓу жените и мажите на работното место, зголемување 
на учеството на жените на пазарот на трудот и усогласување на работата и приватниот 
живот, заштитата на животната средина или благосостојбата на животните и 
суштински да бидат во согласност со основните конвенции на Меѓународната 
организација на трудот (МОТ) и кон ангажирање на повеќе обесправени лица отколку 
што се бараат во согласност со националното законодавство. 

(99) Мерките насочени кон заштита на здравјето на персоналот вклучен во процесот 
на производство, кон промовирање на социјалната интеграција на обесправените лица 
или членови на ранливите групи помеѓу лицата ангажирани за спроведување на 
договорот или кон обука за стекнување на вештините потребни за исполнување на 
предметниот договор, исто така, можат да бидат предмет на критериумите за 
доделување или на условите за вршење договори, доколку се поврзани со работите, 
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добрата или услугите кои ќе бидат обезбедени во рамки на договорот. На пример, 
такви критериуми или услови може, меѓу другото, да се однесуваат на вработување на 
лица кои долго време бараат работа, спроведување на мерките за обука на невработени 
или млади лица во текот на спроведувањето на договорот кој треба да се додели. Во 
техничките спецификации, договорните органи можат да ги предвидат таквите 
социјални барања кои директно го карактеризираат предметниот производ или услуга, 
како што се пристапност за лицата со попреченост во развојот или намена за сите 
корисници. 

(100) Јавните договори не треба да се доделуваат на економски оператори кои 
учествувале во криминална организација или се прогласени за виновни за корупција, 
измама на штета на финансиските интереси на Унијата, терористички злосторства, 
перење пари или финансирање на терористичка активност. Неплаќањето на даноци или 
социјални придонеси, исто така, треба да води кон задолжително исклучување на ниво 
на Унијата. Земјите-членки сепак треба да можат да предвидуваат отстапување од тоа 
задолжително исклучување при вонредни околности кога принудни барања од општ 
интерес го прават доделувањето на договорот крајно неопходно. Таков пример може да 
биде случајот кога итно потребни вакцини или опрема за итна помош може да се купат 
само од економски оператор за кого во други околности би се применувале некои од 
задолжителните основи за исклучување. 

(101) Освен тоа, на договорните органи треба да им се даде можност да ги изземаат 
економските оператори кои се покажале како несигурни, на пример поради 
прекршувања на еколошки или социјални обврски, вклучувајќи правила за 
пристапност за лицата со пречки во развојот или други форми на сериозен 
професионален прекршок, како што се прекршувања на правилата за заштита на 
конкуренција или на правата на интелектуална сопственост. Треба да се појасни дека 
сериозните професионални нарушувања можат да го ставаат под прашање 
интегритетот на економскиот оператор и на тој начин да го направат несоодветен да 
добие јавен договор, независно од тоа дали тој поседува технички и економски 
капацитет за извршување на договорот. 

Имајќи го предвид фактот дека договорниот орган е одговорен за последиците од 
евентуалните погрешни одлуки, договорните органи треба, исто така, да се во можност 
да уврдат дека постои сериозно професионално прекршување кога пред донесувањето 
на конечна и обврзувачка одлука за постоење на задолжителни основи за исклучување, 
тие можат да докажат, со соодветни средства, дека економскиот оператор ги прекршил 
своите обврски, вклучувајќи обврски во однос на плаќањето на даноци или социјални 
придонеси, освен ако во националното право не е предвидено поинаку. Тие, исто така, 
треба да можат да исклучуваат кандидати или понудувачи кои покажале значителни 
слабости при исполнувањето на суштинските барања во претходните јавни договори, 
на пример неостварена испорака или неизвршување, значителни недостатоци на 
испорачаниот производ или услуга кои ги прават неупотребливи за предвидените 
намени или недопуштени дејства кои предизвикуваат сериозни сомневања за 
доверливоста на економскиот оператор. Во националното законодавство треба да се 
пропише максимален рок на такви исклучувања. 

При примената на изборни основи за исклучување, договорните органи треба да 
обратат посебно внимание на принципот на пропорционалност. Само во исклучителни 
случаи, малите неправилности треба да водат до исклучување на економскиот 
оператор. Независно од тоа, повторливите незначителни неправилности можат да 
предизвикаат сомнежи за доверливоста на даден економски оператор кој може да го 
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оправда неговото исклучување. 

(102) Треба, сепак, да се предвиди можност економските оператори да донесат мерки 
за усогласеност насочени кон отстранувањето на последиците од евентуални кривични 
престапи или прекршоци и кон ефикасното спречување на идни случаи на 
недопуштени дејства. Овие мерки можат да се состојат, особено, од кадровски и 
организациски мерки како што се прекин на секакви врски со лица или организации 
вклучени во недопуштени дејства, соодветни мерки за кадровска реорганизација, 
спроведување на системи за известување и контрола, создавање на структура за 
внатрешна ревизија за следење на усогласеноста и усвојување на внатрешните правила 
за одговорност и надомест. Кога таквите мерки обезбедуваат доволно гаранции, 
предметниот економски оператор не треба повеќе да биде исклучен само на овие 
основи. Економските оператори треба да имаат можност да побараат преиспитување на 
мерките за усогласеност преземени со цел евентуално вклучување во постапката за 
набавка. 

Сепак, земјите-членки треба да бидат оние кои ќе ги дефинираат конкретните 
процедурални и материјални услови кои се применуваат во такви случаи. Особено, тие 
треба да се во можност да одлучуваат дали да дозволат на поединечните договорни 
органи да ги извршат соодветните проценки или да ја доверат оваа задача на други 
органи на централно или локално ниво. 

(103) Понудите кои изгледаат невообичаено ниски во однос на работите, добрата или 
услугите, може да се базираат на технички, економски или правни неиздржани 
претпоставки или практики. Кога понудувачот не може да даде задоволително 
објаснување, договорниот орган треба да има право да ја одбие понудата. Одбивањето 
треба да биде задолжително во случаите кога договорниот орган утврдил дека 
невообичаено ниската цена или предложените трошоци се должат на непочитување на 
задолжителното право на Унијата или на соодветното национално право во областа на 
социјалното, трудовото или еколошкото право или на одредбите од меѓународното 
трудово право. 

(104) Условите за извршување на договорот имаат за цел да ги дефинираат 
конкретните барања поврзани со извршување на договорот. За разлика од 
критериумите за доделување кои се основа за компаративна оценка на квалитетот на 
понудите, условите за извршување на договорот претставуваат фиксни објективни 
барања кои не влијаат врз проценката на понудите. Условите за извршување на 
договорот треба да се усогласени со оваа директива, доколку не водат до директна или 
индиректна дискриминација и доколку се поврзани со предметот на договорот, кој ги 
опфаќа сите фактори поврзани со специфичниот процес на производство, 
обезбедување или комерцијализација. Ова ги вклучува условите поврзани со процесот 
на извршување на договорот, но ги исклучува барањата кои се однесуваат на вкупната 
здружена политика. 

Условите за извршување на договорот треба да бидат наведени во известувањето за 
договор, во известувањето за првичните информации употребено како покана за 
учество во конкурентна постапка или во документацијата за договорот. 

(105) Важно е почитувањето од подизведувачи на важечките обврски во областа на 
еколошкото, социјалното и трудовото право, утврдени со правото на Унијата, 
националното право, колективните договори или со одредби на меѓународното 
еколошко, социјално и трудово право, наведени во оваа директива, под услов овие 
правила и нивната примена да се усогласени со правото на Унијата, да биде 
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гарантирано од надлежните национални органи, како што се агенциите за трудови 
инспекции или агенциите за заштита на животната средина, преку соодветни 
активности во рамките на нивните надлежности и компетентност. 

Исто така, неопходно е да се обезбеди одреден степен на транспарентност во синџирот 
од подизведувачи, бидејќи тоа им дава на договорните органи информации за лицата 
кои присуствуваат на градилиштето на кои се вршат работите за нив, или за 
претпријатијата кои обезбедуваат услуги во или на згради, инфраструктури или зони, 
како што се општински сали, општински училишта, спортски објекти, пристаништа 
или автопати, за кои договорните органи се одговорни или врз кои вршат директен 
надзор. Треба да се појасни дека обврската за доставување на потребните податоци во 
секој случај се однесува на главниот изведувач или врз основа на посебни клаузули кои 
секој договорен орган треба да ги вклучи во сите постапки за набавка, или врз основа 
на обврски кои земјите-членки им ги наметнуваат на главните изведувачи преку 
општите одредби. 

Исто така, треба да се појасни дека условите кои се однесуваат на извршување на 
почитувањето на важечките обврски во областа на еколошкото, социјалното и 
трудовото право, утврдени со правото на Унијата, националното право, колективните 
договори или одредби на меѓународното еколошко, социјално и трудово право, кои се 
наведени во оваа директива, под услов тие прописи и нивната примена да се 
усогласени со правото на Унијата, треба да се применуваат секогаш кога националното 
право на земјата-членка предвидува механизам за солидарна одговорност помеѓу 
подизведувачи и главниот изведувач. Освен тоа, треба експлицитно да се посочи дека 
земјите-членки треба да се во можност да преземат дополнителни мерки, на пример 
како што е проширување на опсегот на обврските за транспарентност, преку 
овозможување на директна исплата на подизведувачите или барање од договорните 
органи да контролираат дали подизведувачите не се наоѓаат во некоја од ситуациите во 
кои би било оправдано исклучувањето на економските оператори. Кога овие мерки се 
применуваат за подизведувачи, треба да се обезбеди конзистентност со одредбите што 
се применуваат за главните изведувачи, така што присуството на задолжителни основи 
за исклучување треба да биде проследено со барање главниот изведувач да го замени 
соодветниот подизведувач. Кога таквата проверка покажува присуство на 
незадолжителни основи за исклучување, треба да се појасни дека договорните органи 
имаат можност да побараат замена. Сепак, исто така, треба експлицитно да се утврди 
дека договорните органи може да се должни да побараат замена на соодветниот 
подизведувач кога исклучувањето на главниот изведувач би било задолжително во 
такви случаи. 

Исто така, треба експлицитно да се утврди дека земјите-членки можат слободно да 
предвидат построги правила за одговорност според националното право или да одат 
подалеку од она што е предвидено според националното право за директна исплата на 
подизведувачи. 

(106) Треба да се потсети дека Регулатива (ЕЕЗ, Евроатом) бр. 1182/71 на Советот1 се 
применува при пресметувањето на роковите содржани во оваа директива. 

(107) Потребно е да се појаснат условите под кои измените на даден договор за време 
на неговото спроведување налагаат спроведување на нова постапка за набавка, земајќи 
ја предвид соодветната судска пракса на Судот на правдата на Европската унија. Нова 
                                                           
1 Регулатива (ЕЕЗ, Евроатом) бр. 1182/71 на Советот од 3 јуни 1971 година за одредување на правилата 
кои се применуваат за периоди, датуми и временски рамки (Сл. весник - посебно издание на англиски 
јазик: Серија V, том 1952-1972, стр. 88). 
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постапка за набавка се бара во случај на значајни промени во првичниот договор, 
особено во полето на примена и содржината на меѓусебните права и обврски на 
страните, вклучувајќи ја распределбата на правата на интелектуална сопственост. 
Таквите промени ја покажуваат намерата на страните повторно да ги договорат 
основните услови на тој договор. Таков е случајот, особено, кога изменетите услови би 
влијаеле на резултатот од постапката, ако беа вклучени во првичната постапка. 

Измени на договорот, кои водат до минимална промена на вредноста на договорот во 
рамките на одредена вредност, треба секогаш да бидат можни без да има потреба да се 
спроведе нова постапка за набавка. За таа цел и за да се обезбеди правна сигурност, во 
оваа директива треба да се предвидат минимални прагови, под кои не е потребна нова 
постапка за набавка. Измени на договорот над овие прагови треба да се можни без да 
има потреба да се спроведе нова постапка за набавка, кога таквите измени се 
усогласени со соодветните услови утврдени во оваа директива. 

(108) Договорните органи можат да се соочуваат со ситуации во кои се потребни 
дополнителни работи, добра или услуги; во таков случај може да се оправдани измени 
во првичниот договор, без спроведување на нова постапка за набавка, особено кога 
дополнителните испораки се наменети да ги заменат делумно или да ги дополнат 
постојните услуги, набавки или објекти, каде што промената на добавувачот би го 
обврзала договорниот орган да купи материјал, работи или услуги со различни 
технички спецификации, што би резултирало во некомпатибилност или несразмерни 
технички тешкотии во работењето и одржувањето. 

(109) Можно е договорните органи да бидат соочени со надворешните околности кои 
не можеле да ги предвидат кога го доделиле договорот, особено кога спроведувањето 
на договорот опфаќа подолг временски период. Во овие случаи потребен е одреден 
степен на флексибилност за приспособување на договорот на околностите, без 
спроведување на нова постапка за набавка. Поимот за непредвидени околности се 
однесува на околности кои не можеле да бидат предвидени и покрај внимателната 
подготовка на почетното доделување од договорниот орган, земајќи ги предвид 
нивните расположливи средства, природата и карактеристиките на конкретниот 
проект, добрите практики во соодветната област и потребата да се обезбеди соодветна 
врска помеѓу ресурсите потрошени за подготовките на доделувањето на концесијата и 
нејзината предвидена вредност. Сепак, ова не може да се применува во случаите кога 
измената доведува до промена во природата на целата набавка, на пример, при замена 
на работите, добрата или услугите кои треба да се обезбедат со нешто друго или при 
суштински промени на типот на набавката, бидејќи во таква ситуација може да се 
претпостави хипотетичко влијание врз резултатот. 

(110) Во согласност со начелата за еднаков третман и транспарентност, успешниот 
понудувач не треба, на пример, кога договорот бил прекинат поради недостатоци во 
извршувањето, да биде заменет со друг економски оператор, без договорот да биде 
повторно достапен за конкуренцијата. Сепак, успешниот понудувач кој го извршува 
договорот, треба да е во можност, особено кога договорот е доделен на повеќе од едно 
претпријатие, да претрпи одредени структурни промени за време на неговото 
спроведување, како што се чисто внатрешна реорганизација, преземања, спојувања и 
набавки или стечај. Таквите структурни промени не треба автоматски да наметнуваат 
нови постапки за набавка за сите јавни договори извршени од тој понудувач. 

(111) Договорните органи, во поединечните договори, треба да имаат можност да 
предвидуваат измени на договорот преку клаузули за ревизија или клаузули за избор, 
но овие клаузули не треба да им даваат неограничена слобода. Затоа, во оваа директива 
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треба да се утврди до кој степен може да се предвидуваат измени на првичниот 
договор. Оттука, треба да се појасни дека доволно јасно формулираните клаузули за 
ревизија или за избор може, на пример, да предвидуваат индексации на цените или да 
осигураат дека, на пример, комуникациска опрема која се испорачува во рамките на 
определен период продолжува да е соодветна, исто така и во случај на промена на 
протоколи за комуникација или други технолошки промени. Освен тоа, треба да биде 
можно преку доволно јасни клаузули да се предвидат прилагодувања на договорот, кои 
станале неопходни поради технички проблеми кои настанале за време на активноста 
или одржувањето. Исто така, треба да се потсети дека договорите би можеле, на 
пример, да вклучуваат како обично одржување, така и вонредни интервенции на 
одржување кои може да се потребни за обезбедување на континуитет на одредена јавна 
услуга. 

(112) Понекогаш, договорните органи се соочуваат со околности кои наметнуваат 
предвремено прекинување на јавни договори со цел усогласување со обврските кои 
произлегуваат од правото на Унијата во областа на јавните набавки. Затоа, земјите-
членки треба да гарантираат дека договорните органи имаат можност, под услови 
утврдени со националното право, да прекинат јавен договор за време на неговиот рок 
на извршување, ако тоа се бара според правото на Унијата. 

(113) Резултатите од работниот документ на персоналот на Комисијата од 27 јуни 
2011 година, насловен како „Извештај за евалуација: Влијанието и ефикасноста на 
законодавството на ЕУ во областа на јавните набавки“, покажаа дека треба да се 
ревидира исклучувањето на одредени услуги од целосната примена на Директива 
2008/18/ЕЗ. Како резултат на тоа, целосната примена на оваа директива треба да се 
прошири во однос на одреден број услуги. 

(114) Поради својата природа, определени категории услуги и понатаму имаат 
ограничена прекугранична димензија, особено услугите кои се познати како услуги за 
лица, како на пример одредени социјални, здравствени и образовни услуги. Овие 
услуги се обезбедуваат во рамки на посебен контекст кој значително се разликува во 
различните земји-членки поради различните културни традиции. Затоа, во однос на 
јавни договори за овие услуги треба да се воспостави посебен режим со повисок праг 
од оној кој се применува за други услуги. 

Услуги за лица со вредности под овој праг обично не претставуваат интерес за 
добавувачите од други земји-членки, освен кога има конкретни знаци за спротивното, 
како на пример финансирање на прекугранични проекти од страна на Унијата. 

Договорите за услуги за лица кои го надминуваат овој праг треба да бидат во 
согласност со начелото за транспарентност кое се применува за целата Унија. Со оглед 
на важноста на културниот контекст и чувствителната природа на овие услуги, 
земјите-членки треба да имаат поголема слобода да го организираат изборот на 
даватели на услуги на начин кој го сметаат за најсоодветен. Правилата на оваа 
директива ја земаат предвид оваа неопходност, наметнувајќи само почитување на 
основните начела за транспарентност и еднаков третман и ја гарантираат можноста 
договорните органи да применуваат посебни критериуми за квалитет при изборот на 
добавувачи на услуги, како критериумите утврдени во доброволната Европска рамка за 
квалитет на социјалните услуги, објавена од страна на Комитетот за социјална заштита. 
При утврдување на постапките кои се користат за доделување на договори за услуги за 
лица, земјите-членки треба да го земат предвид член 14 од ДФЕУ и Протокол бр. 26. 
Истовремено, земјите-членки треба да се стремат и кон постигнување на целите за 
поедноставување и олеснување на административниот товар за договорните органи и 
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економските оператори; треба да се појасни дека ова може да значи и примена на 
правилата за договорите за услуги за кои не важи специјалниот режим. 

Земјите-членки и јавните органи ја задржуваат слободата самите да ги обезбедат овие 
услуги или да организираат социјални услуги на начин кој не води до склучување на 
јавни договори, на пример преку финансирање на таквите услуги или преку 
обезбедување на лиценци или дозволи на сите економски оператори кои ги 
исполнуваат условите однапред утврдени од договорниот орган, без ограничувања или 
квоти, доколку таквиот систем обезбедува доволно рекламирање и е усогласен со 
начелата на транспарентност и недискриминација. 

(115) На ист начин, хотелиерските и угостителските услуги обично се нудат само од 
оператори кои се наоѓаат на одредено место на испорака на овие услуги и поради тоа, 
исто така имаат ограничена прекугранична димензија. Затоа, тие треба да бидат 
опфатени само со благ режим, со минимален праг од 750 000 ЕУР. Големите договори 
за хотелиерски и ресторански услуги кои го надминуваат овој праг, можат да 
претставуваат интерес за различни економски оператори, како туристички агенции и 
други посредници, и на прекугранична основа. 

(116) Слично на тоа, определени правни услуги се однесуваат исклучиво на прашања 
поврзани единствено со националното право, поради што обично се нудат само од 
оператори основани во засегнатата земја-членка и затоа, исто така, имаат ограничена 
прекугранична димензија. Затоа, тие треба да бидат опфатени само со благ режим, со 
минимален праг од 750 000 ЕУР. Големите нарачки за правни услуги, над овој праг, 
можат да претставуваат интерес за различни економски оператори, како што се 
меѓународни правни фирми, и на прекугранична основа, особено кога вклучуваат 
правни прашања кои произлегуваат од за основа го имаат правото на Унијата или 
друго меѓународно право или вклучуваат учество на повеќе од една земја. 

(117) Искуството покажува дека голем број други услуги, како спасителна служба, 
противпожарна служба и затворска служба обично се прекуграничен интерес од 
моментот кога ќе се здобијат со доволна критична маса поради релативно високата 
вредност. Доколку не се исклучени од полето на примена на оваа директива, тие треба 
да бидат вклучени во опсегот на благиот режим. Доколку нивното обзбедување се 
заснова на договори, други категории услуги, како услугите обезбедени од органите на 
централната власт или обезбедувањето на услуги на населението, обично постои 
веројатност тие да претставуваат прекуграничен интерес над минималниот праг од 750 
000 ЕУР, поради што следува дека за нив ќе се применува благ режим. 

(118) За да се обезбеди континуитет на јавните услуги, оваа директива треба да 
овозможува учество во постапките за набавка на одредени здравствени и социјални 
услуги, а услугите од сферата на културата да може да бидат резервиран за 
организации засновани на сопственоста или активното учество на вработените во 
управувањето, како и за постојните организации, како задруги кои се вклучени во 
испораката на овие услуги до крајните корисници. Опсегот на оваа одредба се 
ограничува само до одредени здравствени, социјални и сродни услуги, одредени 
образовни услуги и услуги за обука, библиотекарски, архивски, музејски и други 
услуги во сферата на културата, и услуги за домаќинствата, и нема за цел да ги 
вклучува исклучоците утврдени со оваа директива. Овие услуги треба да бидат 
опфатени само со благиот режим. 

(119) Соодветно е овие услуги да се утврдени со упатување кон конкретните ставови 
на Општиот поимник за јавни набавки (ОПЈН), донесен со Регулатива (ЕЗ) бр. 
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2195/2002 на Европскиот парламент и на Советот1, кој претставува хиерархиско 
структурирана номенклатура поделена на делови, групи, класи, категории и 
подкатегории. За да се избегне правната несигурност, треба да се појасни дека 
упатувањето на одреден дел не води до упатување на подредени пододдели. Такво 
сеопфатно упатување треба експлицитно да се утврди преку наведување на сите 
соодветни состојби, според потребата - како серија од кодови. 

(120) Конкурсите за проекти обично се користат во областа на просторното 
планирање, архитектурата, инженерството или обработката на податоци. Сепак, треба 
да се потсети дека овие флексибилни инструменти можат да се користат и за други 
цели, како добивање на планови за финансиско инженерство кои би ја оптимизирале 
поддршката за МСП во контекст на Заедничките европски ресурси за микро, мали и 
средни претпријатија (ЈЕРЕМИЕ) или други програми на Унијата за поддршка на МСП 
во некоја земја-членка. Во конкурсот за проект кој се користи за добивање на планови 
за такво финансиско инженерство би можело исто така да се посочи дека 
последователните договори за услуги за извршување на финансиското инженерство ќе 
бидат доделени на успешниот понудувач или на еден од успешните понудувачи на 
конкурсот за проект преку постапка на преговарање без известување. 

(121) Оценката покажува дека примената на правилата на Унијата во областа на 
јавните набавки сè уште може да се подобри во значителен степен. Со цел поефикасна 
и доследна примена на правилата, од суштинско значење е да се добие добар увид за 
можните структурни проблеми и општите модели на националните политики за 
набавки за да се бараат целни решенија на можните проблеми. Увидот треба да се 
добие со соодветно следење чии резултати треба да се објавуваат редовно за да се 
обезбеди издржана дебата за можно усовршување на правилата и практиките за јавни 
набавки. Стекнувањето на добар увид, исто така, може да овозможи да се стекне увид 
во примената на правилата за јавни набавки во врска со спроведувањето на проекти 
кои се кофинансирани од Унијата. Земјите-членки треба да продолжат да имаат 
слобода во одлучувањето за тоа како и од кого треба да се спроведува ова во пракса; 
истовремено, тие треба да продолжат да имаат слобода и при одлучувањето за тоа дали 
следењето да се базира на подоцнежна контрола врз основа на примероци или на 
систематски претходна контрола над постапките за јавни набавки, опфатени со оваа 
директива. Треба да постои можност евентуалните проблеми да бидат претставени 
пред соодветните тела; тоа не подразбира дека оние кои го вршат следењето треба да 
имаат излагање пред суд или трибунал. 

Повеќе насоки, информации и поддршка за договорните органи и економските 
оператори, исто така, би можеле во голема мера да придонесат за зголемување на 
ефикасноста на јавните набавки преку постигнување на подобрување на знаењето, 
поголема правна сигурност и поголема професионалност кај практиките за набавки. 
Таквите упатства треба да им се обезбедат на договорните органи и на економските 
оператори при појавување на потреба да се подобри правилната примена на правилата. 
Насоките кои треба да се обезбедат може да ги вклучуваат сите прашања поврзани со 
јавните набавки, како што се планирање на стекнувањето, постапки, избор на техники 
и инструменти и добри практики при спроведувањето на постапките. Во однос на 
правните прашања, насоките не треба задолжително да вклучуваат целосна правна 
анализа на соодветните прашања; тие можат да бидат ограничени на општо 
претставување на елементите кои треба да се земат предвид при последната детална 

                                                           
1 Регулатива (ЕЗ) бр. 2195/2002 на Европскиот парламент и на Советот од 5 ноември 2002 година за 
Општиот поимник за јавни набавки (ОПЈН) (Сл. весник L 340, 16.12.2002 година, стр.1). 
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анализа на прашањата, на пример со посочување на судската практика која би можела 
да е од значење или со давање примери за документи или други извори во кои е 
разгледувано конкретното прашање. 

(122) Директива 89/665/EEЗ предвидува одредени постапки за ревизија да бидат 
достапни барем за секое лице кое има или имало интерес од добивањето на одреден 
договор и кое е оштетено или би можело да понесе штета од наводна повреда на 
правото на Унијата во областа на јавните набавки или на националните правила со кои 
се спроведува тоа право. Оваа директива не треба да влијае врз таквите постапки за 
ревизија. Сепак, граѓаните, заинтересираните страни, без разлика дали се организирани 
или не, и други лица или органи кои немаат пристап до постапките за ревизија според 
Директива 89/665/ЕЕЗ, сепак имаат легитимен интерес, како даночни обврзници, од 
спроведување на сигурни постапки за набавка. Поради оваа причина, тие треба да 
имаат можност да ги пријавуваат на надлежниот орган или структура евентуалните 
прекршувања на оваа директива на начин различен од системот за ревизија во 
согласност со Директива 89/655/ЕЕЗ и без задолжително да им се наметнува да имаат 
излагање пред суд или трибунал. За да се избегне дуплирање на постојните органи или 
структури, земјите-членки треба да можат да предвидат пристап до општите органи 
или структури за следење, секторските супервизори, општинските супервизори, 
органите за заштита на конкуренцијата, народниот правобранител или националните 
ревизорски тела. 

(123) За целосно да се реализира потенцијалот на јавните набавки за постигнување на 
целите на стратегијата Европа 2020 за интелигентен, одржлив и инклузивен раст, 
набавките во областа на животната средина, социјалната сфера и иновации, исто така, 
мора да ја исполнат својата функција. Затоа, важно е да се добие претстава за развојот 
во сферата на стратешките набавки за да се изгради издржано мислење за општите 
трендови на ниво на оваа област. Во овој контекст може да се користат и сите веќе 
изготвени соодветни извештаи. 

(124) Со оглед на потенцијалот на МСП за создавање на работни места, раст и 
иновации, важно е да се поттикне нивното учеството во јавните набавки преку 
соодветни одредби во оваа директива, како и преку иницијативи на национално ниво. 
Новите одредби утврдени во оваа директива треба да придонесат за подобрување на 
нивото на успех, што се подразбира како удел на МСП во вкупната вредност на 
доделените договори. Не е соодветно да се наметнуваат задолжителни нивоа на успех, 
но националните иницијативи за поттикнување на учеството на МСП треба, со оглед 
на нивната важност, да подлежат на внимателно следење. 

(125) Веќе се воспоставени бројни постапки и работни методи во однос на 
комуникацијата и контактите на Комисијата со земјите-членки, како на пример во 
однос на комуникацијата и контактите поврзани со постапките наведени во членови 
258 и 260 од ДФЕУ, Мрежата за решавање на проблеми на внатрешниот пазар 
(СОЛВИТ/SOLVIT) и ЕУ Пилот (EU Pilot) кои не се менуваат со оваа директива. 
Сепак, тие треба да се дополнат така што во секоја зема-членка би се воспоставила 
единица за контакт за соработка со Комисијата која би функционирала како единствена 
точка за пристап за прашања кои се однесуваат на јавните набавки во односната земја-
членка. Оваа функција може да биде изведена од лица или структури кои веќе 
одржуваат редовни контакти со Комисијата за прашања поврзани со јавните набавки, 
како национални единици за контакт, членови на Советодавниот комитет за јавни 
набавки, членови на Мрежата за јавни набавки или национални координативни 
структури . 
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(126) Следењето и транспарентноста при донесувањето на одлуки во рамките на 
постапките за набавка се исклучително важни за обезбедување на сигурни постапки, 
вклучувајќи ефикасна борба против корупцијата и измамата. Поради тоа, договорните 
органи треба да чуваат копии од склучените договори со висока вредност за да можат 
да обезбедат пристап до овие документи на заинтересираните страни во согласност со 
применливите правила за пристап до документи. Освен тоа, суштинските елементи и 
одлуките во одделните постапки за набавки треба да бидат документирани во извештај 
за вашата набавка. За да се избегне наметнувањето на административни потешкотии 
кога тоа е можно, треба да е дозволиво извештајот за набавка да се потпира на 
информации кои веќе биле вклучени во соодветното известување за доделен договор. 
Електронските системи за објавување на известувањата кои се управувани од страна на 
Комисијата, исто така, треба да се усовршуваат за да се олесни воведувањето на 
податоци, така што со тоа ќе се олесни издвојувањето на глобалните извештаи и 
размената на податоци помеѓу системите. 

(127) Со цел да се поедностават административните постапки и намалувањето на 
товарот за земјите-членки, Комисијата треба периодично да проверува дали квалитетот 
и сеопфатноста на информациите во известувањата објавени во врска со постапките за 
набавка се доволни за таа да ги извлекува статистичките податоци кои инаку треба да 
се предадат од земјите-членки. 

(128) За размена на информациите потребни за спроведување на постапки за 
доделување на договор во прекуграничен контекст, потребно е ефективна 
административна соработка, особено во однос на проверката на причините за 
исклучување и критериумите за избор, примена на стандардите за квалитет и на 
еколошките стандарди и на списоците на одобрените економски оператори. Размената 
на информации се регулира со националното право за доверливост. Затоа, оваа 
директива не им наметнува обврска на земјите-членки да разменуваат информации кои 
ги надминуваат информациите до кои можат да имаат пристап националните 
договорни органи. Информатичкиот систем на внатрешниот пазар (ИМИ), основан со 
Регулатива (ЕУ) бр. 1024/2012 на Европскиот парламент и на Советот1, може да биде 
корисно електронско средство за олеснување и интензивирање на административната 
соработка преку управување на размената на информации врз основа на поедноставени 
и унифицирани постапки кои ги надминуваат јазичните бариери. Затоа треба, што е 
можно побрзо, да започне пилот проект за да ја испита соодветноста на ширењето на 
ИМИ за размена на информации според оваа директива. 

(129) Со цел приспособување кон брзите технички, економски и регулаторни 
промени, на Комисијата треба да ѝ  биде делегирана моќ да донесува акти во согласност 
со член 290 од ДФЕУ во врска со одредени несуштински елементи од оваа директива. 
Поради потребата од почитување на меѓународните договори, Комисијата треба да 
може да ги менува техничките постапки за методите за пресметка на праговите, како и 
периодично да ги преиспитува самите прагови и да се приспособува на Анекс X; 
списоците со органите на централната власт се предмет на измени поради 
административни промени на национално ниво. Тие се доставуваат до Комисијата, која 
треба да е овластена да врши приспособување кон Анекс I; упатувањата кон ОПЈ/CPV 
номенклатурата можат да претрпат нормативни измени на ниво на Унијата и потребно 
е овие измени да се одразат во текстот на оваа директива; техничките податоци и 

                                                           
1 Регулатива (ЕУ) бр. 1024/2012 на Европскиот парламент и на Советот од 25 октомври 2012 година за 
административна соработка преку Информатичкиот систем на внатрешниот пазар и за укинување на 
Одлука 2008/49/EЗ на Комисијата („ИМИ Регулатива“) (Сл. весник L 316, 14.11.2012 година, стр. 1). 
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карактеристики на средствата за електронски прием треба да се во согласност со 
развојот на технологијата; потребно е, исто така, Комисијата да се овласти да подготви 
задолжителни технички стандарди за електронска комуникација за да се обезбеди 
интероперабилност на техничките формати, процеси и пораки во постапките за 
доделување на набавка спроведена со користење на електронски средства за 
комуникација, земајќи го предвид развојот на технологијата; списокот на правните 
акти на Унијата, со кој се  воспоставуваат заеднички методологии за пресметка на 
трошоците за целиот животен циклус, треба навремено да се приспособуваат за да се 
одразат усвоените мерки по сектори. Со цел задоволување на овие потреби, 
Комисијата треба да е овластена да одржува и ажурира список на правни акти, 
вклучувајќи методологии за проценка на трошоците за целиот животен циклус. Од 
особена важност е за време на подготвителната работа Комисијата да одржува 
соодветни консултации, вклучувајќи на експертско ниво. Комисијата, при 
подготовката и изготвување на делегирани акти треба да обезбеди симултано, 
навремено и соодветно пренесување на соодветните документи на Европскиот 
парламент и на Советот. 

(130) При примената на оваа директива, Комисијата треба да се консултира со 
соодветните стручни групи во областа на електронските набавки, обезбедувајќи 
балансиран состав на основните групи засегнати страни. 

(131) За да се обезбедат еднакви услови за спроведување на оваа директива, како на 
пример услови за изготвување на стандардни форми за објавување на известувањата и 
за лични изјави, на Комисијата треба да ѝ  се доверат овластувања за спроведување. Тие 
овластувања треба да се користат во согласност со Регулатива (ЕУ) бр. 182/2011 на 
Европскиот парламент и на Советот1. 

(132) Советодавната постапка треба да се користи за донесување на акти за 
спроведување на стандардни форми за објавување на известувања кои немаат никакво 
влијание ниту врз финансискиот аспект, ниту врз природата и полето на примена на 
обврските што произлегуваат од оваа директива. Напротив, овие акти се од чисто 
административна природа и служат за олеснување на примената на правилата утврдени 
во оваа директива. 

(133) Постапката за разгледување треба да биде користена за усвојување на 
стандардните форми на лични изјави, земајќи го предвид влијанието на овие изјави врз 
набавките и поради фактот дека тие се од централно значење за поедноставување на 
барањата за документи во постапките за набавка. 

(134) Комисијата треба да направи преглед на последиците за внатрешниот пазар што 
произлегуваат од примената на праговите и да поднесе извештај во врска со тоа до 
Европскиот парламент и до Советот. Притоа, таа треба да ги земе предвид факторите 
како нивото на прекуграничните набавки, учеството на МСП, трошоците за трансакции 
и односот помеѓу трошоците и придобивките. 

Во согласност со член XXII(7) од истиот, ГПА ќе подлежи на дополнителни преговори 
три години по неговото влегување во сила и потоа периодично. Во овој контекст треба 
да се разгледа и соодветноста на воспоставените прагови, имајќи го предвид 
влијанието на инфлацијата во долг период во кој не се менуваат праговите во ГПА; ако 

                                                           
1 Регулатива (ЕУ) бр. 182/2011 на Европскиот парламент и на Советот од 16 февруари 2011 година за 
утврдување на правилата и општите начела за механизмите за контрола од страна на земјите-членки врз 
извршувањето на овластувањата за спроведување од страна на Комисијата (Сл. весник L 55, 28.2.2011 
година, стр. 13). 
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како резултат на тоа треба да се наметне промена на нивото на праговите, Комисијата 
треба, кога е соодветно, да го прифати предлогот за правен акт за изменување на 
праговите утврдени во оваа директива. 

(135) Имајќи ги предвид тековните дискусии на хоризонталните одредби кои ги 
регулираат односите со трети земји во врска со јавните набавки, Комисијата треба 
внимателно да ги следи светските трговски услови и да направи проценка на 
конкурентната состојба на Унијата. 

(136) Бидејќи целта на оваа директива, имено координација на законите, прописите и 
административните одредби на земјите-членки кои се применливи за одредени 
постапки за јавни набавки, не може да биде постигната во доволна мера од земјите-
членки, туку поради нејзиниот опсег и последици би можела подобро да се постигне на 
ниво на Унијата, Унијата може да донесе мерки во согласност со начелото на 
супсидијарност како што е утврдено во член 5 од Договорот за Европската унија. Во 
согласност со начелото на пропорционалност, како што е утврдено во тој член, оваа 
директива не го надминува неопходното за постигнување на таа цел. 

(137) Треба да се укине Директива 2004/18/ЕЗ. 

(138) Во согласност со Заедничката политичка декларација на земјите-членки и 
Комисијата за објаснувачки документи од 28 септември 2011 година, земјите-членки, 
во оправдани случаи, прифаќаат кон известувањето за своите мерки за транспонирање 
да приложат еден или повеќе документи кои ја објаснуваат врската помеѓу елементите 
на дадена директива и нивните соодветни делови од националните инструменти за 
транспонирање. Во однос на оваа директива, законодавецот смета дека пренесувањето 
на овие документи е оправдано, 
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Дел Е: ИНФОРМАЦИИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ВКЛУЧАТ ВО 
ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ИЗМЕНИ НА ДОГОВОР ВО ТЕКОТ НА 
НЕГОВОТО ТРАЕЊЕ (како што е наведено во член 72(1)) 

Дел Ж: ИНФОРМАЦИИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ВКЛУЧАТ ВО 
ИЗВЕСТУВАЊАТА ЗА ДОГОВОР ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ ЗА 
СОЦИЈАЛНИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛУГИ (како што е наведено во 
член 75(1)) 

Дел З: ИНФОРМАЦИИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ВКЛУЧАТ ВО 
ИЗВЕСТУВАЊАТА ЗА ПРВИЧНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СОЦИЈАЛНИ И 
ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛУГИ (како што е наведено во член 75(1)) 
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Дел Ѕ: ИНФОРМАЦИИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ВКЛУЧАТ ВО 
ИЗВЕСТУВАЊАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОГОВОР ВО ОДНОС НА 
ДОГОВОРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛУГИ (како што 
е наведено во член 75(2)) 

АНЕКС VI:  ИНФОРМАЦИИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ВКЛУЧАТ ВО 
ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА НАБАВКА ВО ЕЛЕКТРОНСКИ АУКЦИИ 
(ЧЛЕН 35(4)) 

АНЕКС VII:  ОДРЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

АНЕКС VIII:  КАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРСКА СО ОБЈАВУВАЊЕТО 

АНЕКС IX: СОДРЖИНА НА ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДИ, ЗА 
УЧЕСТВО ВО ДИЈАЛОГ ИЛИ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС, 
ПРЕДВИДЕНА ВО ЧЛЕН 54 

АНЕКС X: СПИСОК НА МЕЃУНАРОДНИ СОЦИЈАЛНИ И ЕКОЛОШКИ 
КОНВЕНЦИИ НАВЕДНИ ВО ЧЛЕН 18(2) 

АНЕКС XI:  РЕГИСТРИ 

АНЕКС XII:  ДОКАЗИ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР 

АНЕКС XIII:  СПИСОК НА ЗАКОНОДАВСТВО НА ЕУ, НАВЕДЕН ВО ЧЛЕН 68(3) 

АНЕКС XIV:  УСЛУГИ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 74 

АНЕКС XV: КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА 

 

НАСЛОВ I 

ПОЛЕ НА ПРИМЕНА, ДЕФИНИЦИИ И ОПШТИ НАЧЕЛА 

ПОГЛАВЈЕ I 

Поле на примена и дефиниции 

Оддел 1 

Предмет и дефиниции 

Член 1 

Предмет и поле на примена 

1. Со оваа директива се утврдуваат правилата во врска со постапките за набавка 
кои ги спроведуваат договорните органи за јавни договори,како и за проектни 
конкурси, чија вредност е проценета да не биде помала од праговите утврден во член 4. 

2. Во рамките на значењето на оваа директива, набавка е стекнување преку јавен 
договор на работи, добра или услуги од страна на еден или повеќе договорни органи од 
економски оператори, избрани од нив, без разлика дали работите, добрата или услугите 
се наменети за јавни цели. 

3. Примената на оваа директива подлежи на член 346 од ДФЕУ. 

4. Оваа директива не влијае врз слободата на земјите-членки да одредуваат, во 
согласност со правото на Унијата, кои услуги ги сметаат за услуги од општ економски 
интерес, како треба да се организираат и финансираат таквите услуги, во согласност со 
правилата за државна помош и на какви посебни обврски треба да подлежат. Исто така, 
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оваа директива не влијае на одлуките на јавните органи за тоа дали, како и до кој 
степен сакаат сами да ги извршуваат јавните функции во согласност со член 14 од 
ДФЕУ и Протокол бр. 26. 

5. Оваа директива не влијае на начинот на кој земјите-членки ги организираат 
своите системи за социјална сигурност. 

6. Договори, одлуки или други правни инструменти со кои се уредува 
пренесувањето на овластувањата и одговорностите за спроведување на јавни задачи 
помеѓу договорни органи или здруженија од договорни органи и не предвидуваат 
награда за извршување на договорните обврски, се сметаат за прашање на внатрешна 
организација на засегнатата земја-членка и како такви во никој случај не се засегнати 
со оваа директива. 

 

Член 2 

Дефиниции 

1. За целите на оваа директива, се применуваат следниве дефиниции: 

(1) „договорни органи“ се државни, регионални или локални органи, тела 
регулирани со јавното право или здруженија кои се создадени од еден или повеќе 
такви органи или од едно или повеќе такви тела регулирани со јавното право; 

(2) „органи на централната власт“ се договорните органи наведени во Анекс I, и 
доколку на национално ниво се направени измени или дополнувања - нивни заменски 
субјекти; 

(3) „децентрализирани договорни органи“ се сите договорни органи кои не се 
органи на централната власт; 

(4) „тела регулирани со јавно право“ се тела кои ги имаат сите карактеристики 
наведени подолу: 

(a) создадени се со специфична цел да ги задоволи потребите од општ 
интерес, кои немаат индустриска или комерцијална природа; 

(б) имаат статус на правно лице; како и 

(в) во најголем дел се финансирани од државните, регионалните или 
локалните органи или од други тела регулирани со јавното право; или подлежат 
на надзор на управувањето од страна на овие власти или тела; или имаат 
административен, управен или надзорен орган, повеќето од половината од 
членовите се именувани од државните, регионалните или локалните органи или 
од други тела регулирани со јавно право; 

(5) „јавни договори“ се писмени договори со одреден паричен интерес склучени 
помеѓу еден или повеќе економски оператори и еден или повеќе договорни органи, со 
цел вршење на работи, набавка на производи или давање на услуги; 

(6) „договори за јавни работи“ се договори чиј предмет е еден од следниве: 

(а) изведба или проектирање и изведба на работи поврзани со една од 
активностите наведени во Анекс II; 

(б) изведба или проектирање и изведба на работа; 

(в) извршување, со какви било средства, на работа која е во согласност со 
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барањата на договорниот орган, кој има клучно влијание врз видот или дизајнот 
на работата; 

(7) „работа“ е резултатот од градежни работи или активности поврзани со 
градежништвото, земен во целина, кој е доволен сам по себе да изврши економска или 
техничка функција; 

(8) „договори за јавни добра“ се договори чиј предмет е купување, закуп, наем или 
кредит, со или без право на купување на производите. Договорите за јавни добра може 
да вклучуваат, како дополнителен предмет, поставувања и инсталација; 

(9) „договори за јавни услуги“ се договори чиј предмет е обезбедување на услуги, 
различни од оние наведени во точка 6; 

(10) „економски оператор“ е секое физичко или правно лице или јавен субјект, или 
група такви лица и/или субјекти, вклучувајќи привремено здружение на претпријатија, 
кои нудат извршување на работи и/или работа, испорака на производи или 
обезбедување на услуги на пазарот; 

(11) „понудувач“ е економски оператор кој поднел понуда; 

(12) „кандидат“ е економски оператор кој побарал да добие покана или е поканет за 
учество во ограничена постапка, во конкурентна постапка со преговарање, во постапка 
со преговарање без претходно известување, во конкурентен дијалог или партнерство за 
иновации; 

(13) „документација за набавка“ е кој било документ кој е составен од договорниот 
орган или документ на кој се упатува, со цел опис или одредување на елементите на 
набавката или постапката, вклучувајќи го известувањето за договорот, известувањето 
за првичните информации ако се користи како средство за повик за конкуренција, 
техничките спецификации, описна документација, предложените услови на договорот, 
формати на документите кои ги поднесуваат кандидатите и понудувачите, информации 
за општо применливите обврски и секакви други дополнителни документи; 

(14) „активности за централизирано купување“ се активности кои се спроведуваат 
постојано во една од следниве форми: 

(а) стекнување на добра и/или услуги наменети за договорните органи; 

(б) доделување на јавни договори или склучување на рамковни договори за 
работи, добра или услуги наменети за договорните органи; 

(15) „помошни активности за купување“ се активности кои опфаќаат пружање 
поддршка при купување, особено во следниве форми: 

(а) техничка инфраструктура која им дава можност на договорните органи 
да доделуваат јавни договори или да склучуваат рамковни договори за работи, 
добра или услуги; 

(б) совети за спроведување или изведба на постапките за јавни набавки; 

(в) подготовка и управување со постапките за набавка од името и за сметка 
на засегнатиот договорен орган; 

(16) „централно тело за набавки“ е договорен орган кој спроведува централизирани 
активности за купување и, евентуално, помошни активности за купување; 

(17) „давател на услуга за набавка“ е јавно или приватно тело кое нуди помошни 
активности за купување на пазарот; 
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(18) „пишан“ или „во писмена форма“ е секој израз кој се состои од зборови или 
бројки кои можат да бидат прочитани, размножени и последователно соопштени, 
вклучувајќи и информации кои се пренесуваат и чуваат преку електронски средства; 

(19) „електронски средства“ е електронска опрема за обработка (вклучувајќи 
дигитална компресија) и чување на податоци, кои се пренесени, испорачани и примени 
преку кабел, радиобранови, оптички средства или преку други електромагнетни 
средства; 

(20) „животен циклус“ се сите последователни и/или меѓусебно поврзани фази, 
вклучувајќи спроведување на активности за истражување и развој, производство, 
трговија и услови за нејзино извршување, превоз, употреба и одржување, во текот на 
целиот период на постоење на производот или работата или давањето на услугата, од 
стекнувањето на суровината или генерирање на ресурсите до отстранување, 
расчистување и завршување на услугата или употребата; 

(21) „проектни конкурси“ се оние постапки кои му овозможуваат на договорниот 
орган да стекнува, главно во областите на просторното планирање, архитектурата и 
инженерството или обработката на податоци, план или проект, избран од жири, врз 
основа на конкурс со или без доделување на награди; 

(22) „иновација“ значи спроведување на нов или значително подобрен производ, 
услуга или процес, вклучувајќи, но без ограничување на производство, градење или 
изградба, нов метод за пласирање на пазарот, или нов организациски метод на 
стопанските практики, работното место или надворешните односи, меѓу другото, со 
цел да се помогне во надминувањето на општествените промени или за поддршка на 
стратегијата „Европа 2020“ за паметен, одржлив и инклузивен раст; 

(23) „ознака“ е секој документ, потврда или сертификат со кој се потврдува дека 
одредените работи, производи, услуги, процеси или постапки исполнуваат одредени 
барања; 

(24) „барања за означување“ се условите кои треба да ги исполнуваат работите, 
производите, услугите, процесите или постапките за да се добие соодветната ознака. 

2. За целите на овој член, „регионалните органи“ ги вклучуваат органите наведени 
во неисцрпната листа во номенклатурата НТЕС 1 и 2, како што е наведено во 
Регулатива (ЕЗ) бр. 1059/2003 на Европскиот парламент и на Советот1, а „локалните 
органи“ ги вклучуваат сите органи на административните единици кои спаѓаат во 
номенклатурата НТЕС 3 и помалите административни единици, како што е наведено во 
Регулатива (ЕЗ) бр. 1059/2003. 

 

Член 3 

Комбинирани набавки 

1. Став 2 се применува за комбинирани договори чии предмет се различни видови 
на набавки и сите тие се опфатени со оваа директива. 

Ставови од 3 до 5 се однесуваат на комбинирани договори чии предмет се набавките 
опфатени со оваа директива и набавките опфатени со други правни режими. 

                                                           
1 Регулатива (ЕЗ) бр. 1059/2003 на Европскиот парламент и на Советот од 26 мај 2003 година за 
утврдување на заедничка класификација на територијални единици за статистика (НУТС) (Сл. весник L 
154, 21.6.2003 година, стр.1). 
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2. Договори кои за предмет имаат два или повеќе вида на набавки (работи, услуги 
или добра), се доделуваат во согласност со одредбите кои се применуваат за видот на 
набавка која го карактеризира главниот предмет на конкретниот договор. 

Во случај на комбинирани договори кои делумно вклучуваат услуги во рамките на 
значењето на Поглавје I од Наслов III и делумно други услуги или комбинирани 
договори кои делумно вклучуваат услуги, а делумно добра, главниот предмет се 
утврдува во зависност од тоа која од проценетите вредности на соодветните услуги или 
добра е највисока. 

3. Кога различните делови на даден договор објективно можат да се поделат, се 
применува став 4. Кога различните делови на даден договор се објективно неделиви, се 
применува став 6. 

Кога дел од даден договор е опфатен со член 346 од ДФЕУ или Директива 2009/81/ЕЗ, 
се применува член 16 од оваа директива. 

4. Во случај на договори кои како свој предмет ги имаат набавките опфатени со 
оваа директива, како и набавките кои не се опфатени со оваа директива, договорните 
органи може да одлучат да доделат поединечни договори за поединечните делови или 
да доделат еден договор. Кога договорните органи одлучуваат да доделат поединечни 
договори за одделни делови, одлуката според која се применува правниот режим за 
секој поединечен договор се донесува врз основа на карактеристиките на засегнатиот 
поединечен дел. 

Кога договорните органи одлучуваат да доделат еден договор, оваа директива, освен 
ако не е поинаку предвидено во член 16, се применува за претстојниот комбиниран 
договор, независно од вредноста на деловите кои инаку би биле регулирани со 
различен правен режим и независно од кој правен режим би биле регулирани овие 
делови. 

При комбинирани договори кои содржат елементи на договори за добра, работи и 
услуги и при концесии, комбинираниот договор се доделува во согласност со оваа 
директива, доколку проценетата вредност на делот од договорот кој претставува 
договор опфатен со оваа директива, пресметан во согласност со член 5, е поголема или 
еднаква на соодветниот праг утврден во член 4. 

5. При договори чии предмет е набавката опфатена со оваа директива и набавката 
за вршење активност опфатена во Директива 2014/25/ЕУ, применливите правила се 
определуваат во согласност со членови 5 и 6 од Директива 2014/25/ЕУ, без оглед на 
став 4 од овој член. 

6. Кога различните делови на договорот се објективно неделиви, применливиот 
правен режим се утврдува врз основа на главниот предмет на тој договор. 

Оддел 2 

Прагови 

Член 4 

Износ на прагови 

Оваа директива се применува за набавки чија проценета вредност, без данок на 
додадена вредност (ДДВ), е поголема или еднаква на следниве прагови: 

(а) 5 186 000 ЕУР за договори за јавни работи; 

(б) 134 000 ЕУР за договори за јавни добра и услуги кои се доделуваат од 
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органи на централната власт и проектни конкурси кои се организираат од тие 
органи; кога договорите за јавни добра се доделени од договорни органи кои 
работат во областа на одбраната, овој праг се применува само за договори кои 
се однесуваат на производи што спаѓаат во опсегот на Анекс III; 

(в) 207 000 ЕУР за договори за јавни добра и услуги кои се доделуваат од 
органи на децентрализираната власт и проектни конкурси кои се организираат 
од тие органи; овој праг се применува и за договори за јавни добра доделени од 
органи на централната власт кои работат во областа на одбраната, кога овие 
договори вклучуваат производи кои не се опфатени со Анекс III; 

(г) 750 000 ЕУР за договори за јавни услуги во врска со социјалните и други 
специфични услуги наведени во Анекс XIV. 

 

Член 5 

Методи за пресметување на проценетата вредност на набавката 

1. Пресметувањето на проценетата вредност на набавката се базира на вкупната 
сума за исплата без ДДВ, како што е предвидено од страна на договорниот орган и ги 
вклучува сите можни опции и сите обновувања на договорите експлицитно наведени 
во документацијата за набавката. 

Кога договорниот орган предвидува награди или исплати за кандидатите или 
понудувачите, тој ги зема предвид при пресметување на проценетата вредност на 
набавката. 

2. Кога некој договорен орган е составен од одделни оперативни единици, се зема 
предвид вкупната проценета вредност за сите оперативни единици. 

Независно од првиот потстав, кога посебна оперативна единица е самостојно 
одговорна за својата набавка или за одредени категории од истата, вредности можат да 
се пресметуваат на ниво на дадената оперативна единица. 

3. Изборот на метод за пресметување на проценетата вредност на набавката не се 
врши со цел нејзино исклучување од полето на примена на оваа директива. Набавката 
не може да се дели на делови со цел да не припаѓа во полето на примена на оваа 
директива, освен ако тоа е оправдано од објективни причини. 

4. Проценетата вредност треба да е важечка во моментот на испраќање на повикот 
за конкуренција или, во случаите во кои не се предвидува таков повик, во моментот во 
кој договорниот орган ја започнува постапката за набавка, на пример, кога е соодветно, 
со стапување во контакт со договорни економски оператори во врска со набавката. 

5. Во однос на рамковни договори и системи за динамично купување, вредноста 
која се зема предвид е максималната проценета вредност без ДДВ на сите договори 
предвидени за целото времетраење на рамковниот договор или на системот за 
динамично купување. 

6. При партнерства за иновации, вредноста која се зема предвид е максималната 
проценета вредност без ДДВ на активностите за истражување и развој кои ќе се вршат 
во сите фази од предвиденото партнерство, како и на добрата, услугите или работите 
кои ќе се развиваат и набавуваат на крајот на предвиденото партнерство. 

7. Во однос на договори за јавни работи, при пресметување на проценетата 
вредност се земаат предвид трошоците за работите и вкупната проценета вредност на 
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добрата и услугите обезбедени на изведувачот од страна на договорниот орган, 
доколку тие се потребни за спроведување на работите. 

8. Кога некоја предложена работа или предложена одредба за услуги може да 
доведе до доделување на договори во форма на посебни делови, се зема предвид 
вкупната проценета вредност на сите посебни делови. 

Кога вкупната вредност на деловите е еднаква или го надминува прагот утврден во 
член 4, оваа директива се применува за доделувањето на секој дел. 

9. Ако предлогот за стекнување слични добра може да доведе до доделување на 
договори во форма на посебни делови, се зема предвид вкупната проценета вредност 
на сите посебни делови при примена на точки (б) и (в) од член 4. 

Кога вкупната вредност на деловите е еднаква или го надминува прагот утврден во 
член 4, оваа директива се применува за доделувањето на секој дел. 

10. И покрај ставови 8 и 9, договорните органи можат да доделуваат договори за 
поединечни делови, без да се применуваат постапките утврдени во оваа директива, 
доколку проценетата вредност без ДДВ на соодветниот дел е помала од 80 000 ЕУР за 
добра или услуги или 1 милион ЕУР за работи. Сепак, вкупната вредност на деловите 
доделени на овој начин, без примена на оваа директива, не треба да надминува 20% од 
вкупната вредност на сите делови на кои е поделена предложената работа, 
предложеното стекнување на слични добра или предложеното обезбедување на услуги. 

11. При договори за јавни добра или услуги кои се редовни или се наменети да 
бидат обновени во рамките на одреден период, пресметување на проценетата вредност 
на договорот се заснова на следново: 

(а) вкупната реална вредност на последователните договори од ист вид, кои 
се доделени во текот на претходните 12 месеци или претходната финансиска 
година, каде што е можно, да се земат предвид промените во количината или 
вредноста што би можеле да се случат во текот на 12-те месеци по првичниот 
договор; 

(б) или вкупната проценета вредност на последователни договори доделени 
во текот на 12-те месеци по првата испорака или во текот на финансиската 
година, кога таа е подолга од 12 месеци. 

12. Во однос на договори за јавни добра поврзани со лизинг, закуп, наем или 
купување на одложено плаќање, вредноста која служи како основа за пресметување на 
вредноста на договорот е како што следува: 

(а) при јавни договори со фиксен рок, кога тој рок е помал или еднаков на 12 
месеци - вкупната проценета вредност за рокот на важење на договорот, или ако 
рокот на важење на договорот е подолг од 12 месеци - вкупната вредност која ја 
вклучува проценетата резидуална вредност; 

(б) при јавни договори без фиксен рок или чиј рок не може да биде утврден - 
месечната вредност помножена со 48. 

13. Во однос на договори за јавни услуги, основата за пресметување на проценетата 
вредност, во зависност од случајот, е следнава: 

(а) осигурителни услуги: премијата што може да се исплати и други форми 
на награда; 

(б) банкарски и други финансиски услуги: таксите, провизиите, каматите и 
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други форми на надомест; 

(в) проектни договори: таксите, провизиите и други форми на надомест. 

14. Во однос на договори за јавни услуги во кои не се наведува вкупната цена, 
основата за пресметување на проценетата вредност на договорот е следнава: 

(а) при договори со фиксен рок, ако тој рок е помал или еднаков на 48 
месеци - вкупната вредност за целосниот рок; 

(б) при договори без фиксен рок или со рок подолг од 48 месеци - месечната 
вредност помножена со 48. 

Член 6 

Ревизија на праговите и на списокот на органите на централната власт 

1. На секои две години, почнувајќи од 30 јуни 2013 година, Комисијата проверува 
дали праговите утврдени во точки (а), (б) и (в) од член 4 одговараат на праговите 
утврдени во Договорот за јавни набавки на Светската трговска организација (ГПА) и, 
каде што е потребно, ги ревидира во согласност со овој член. 

Во согласност со методот за пресметување утврден во ГПА, Комисијата ја пресметува 
вредноста на овие прагови врз основа на просечната дневна вредност на еврото во 
однос на посебни права на влечење (ППВ) за период од 24 месеци, кој завршува на 31 
август пред ревизијата што почнува да се применува од 1 јануари. Вредноста на 
праговите ревидирани на таков начин, каде што е потребно, се заокружува до 
најблиските илјада евра за да се обезбеди почитување на важечките прагови 
пропишани во ГПА, изразени во ППВ. 

2. Кога ја врши ревизијата од став 1 од овој член, Комисијата дополнително го 
преиспитува: 

(а) прагот утврден во точка (а) од првиот потстав од член 13, преку 
усогласување со ревидираниот праг кој се применува за договори за јавни 
работи; 

(б) прагот утврден во точка (б) од првиот потстав од член 13, преку 
усогласување со ревидираниот праг кој се применува за договори за јавни 
услуги доделени од страна на децентрализираните договорни органи; 

3. На секои две години, почнувајќи од 1 јануари 2014 година, Комисијата ги 
одредува вредностите, во националните валути на земјите-членки чија валута е 
различна од еврото, на праговите наведени во точки (а), (б) и (в) од член 4, ревидиран 
во согласност со став 1 од овој член. 

Истовремено, Комисијата ја одредува вредноста, во националните валути на земјите-
членки чија валута е различна од еврото, на прагот наведен во точка (г) од член 4. 

Во согласност со методот за пресметување утврден во ГПА, одредувањето на овие 
вредности се заснова на просечните дневни вредности на тие валути што одговара на 
применливиот праг изразен во евра, за период од 24 месеци, кој завршува на 31 август 
пред ревизијата што почнува да се применува од 1 јануари. 

4. Комисијата, во Службениот весник на Европската унија, објавува информации 
за ревидираните прагови наведени во став 1, неговите соодветни вредности во 
националните валути наведени во првиот потстав од став 3 и вредноста утврдена во 
согласност со вториот потстав од став 3 во почетокот на месец ноември по нивна 
ревизија. 
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5. Комисијата е овластена да донесува делегирани акти во согласност со член 87 за 
прилагодување на методологијата утврдена во вториот потстав од став 1 од овој член 
кон секоја промена на методологијата предвидена во ГПА, за ревизија на праговите 
наведени во точки (а), (б) и (в) од член 4 и за утврдување на соодветните вредности во 
националните валути на земјите-членки чија валута е различна од еврото, како што е 
наведено во став 3 од овој член. 

Комисијата е овластена да донесува делегирани акти во согласност со член 87, да ги 
ревидира праговите наведени во точки (а), (б) и (в) од член 4, во согласност со став 1 
од овој член, и да ги ревидира праговите наведени  во точки (а) и (б) од првиот потстав 
од член 13, во согласност со став 2 од овој член. 

6. Кога е потребно да се ревидираат праговите наведени во точки (а), (б) и (в) од 
член 4 и праговите наведени во точки (а) и (б) од првиот потстав од член 13, а 
временските ограничувања ја спречуваат примената на постапката наведена во член 87 
и кога важните причини за итност го налагаат тоа, постапката предвидена во член 88 се 
применува за делегирани акти донесени во согласност со вториот потстав од став 5 од 
овој член. 

7. Комисијата е овластена да донесува делегирани акти во согласност со член 87 за 
изменување на Анекс I, со цел ажурирање на списокот на договорни органи по 
известувања од земјите-членки, кога таквите измени се воведуваат за правилно 
утврдување на договорните органи. 

 

Оддел 3 

Изземања 

Член 7 

Договори во секторите за вода, енергетика, транспорт и поштенски услуги 

Оваа директива не се применува за јавни договори и проектни конкурси, кои во 
согласност со Директива 2014/25/ЕУ се доделуваат или организираат од договорни 
органи кои вршат една или повеќе активности наведени во членови од 8 до14 од 
наведената директива и се доделуваат за извршување на овие активности, не се 
применува ниту за јавни договори исклучени од опсегот на таа директива во 
согласност со членови 18, 23 и 34 од истата, или кои се доделуваат од договорен орган 
кој обезбедува поштенски услуги во рамките на значењето на точка (б) од член 13(2) 
од таа директива, на договори доделени за извршување на следниве активности: 

(а) услуги со додадена вредност, поврзани со електронски средства и 
обезбедени целосно преку такви средства (вклучувајќи заштитено пренесување 
на шифрирани документи со електронски средства, услуги за пратки и пренос 
на регистрирана електронска пошта); 

(б) финансиски услуги опфатени со ОПЈ/CPV кодови од 66100000-1 до 
66720000-3 и со точка (г) од член 21 од Директива 2014/25/ЕУ и вклучување 
особено на поштенски парични налози и поштенски жиро дознаки; 

(в) филателистички услуги или 

(г) логистички услуги (услуги кои комбинираат физичка испорака и/или 
складирање со други непоштенски функции). 
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Член 8 

Специфични изземања на полето на електронските комуникации 

Оваа директива не се применува за јавни договори и проектни конкурси чија главна 
цел е договорните органи да можат да обезбедат или да користат јавни комуникациски 
мрежи или да обезбедат на јавноста една или повеќе електронски комуникациски 
услуги. 

За целите на овој член „ јавна комуникациска мрежа“ и „електронска комуникациска 
услуга“ го имаат истото значење како во Директива 2002/21/EЗ на Европскиот 
парламент и на Советот1. 

 

Член 9 

Доделени јавни договори и проектни конкурси организирани во согласност со 
меѓународни правила 

1. Оваа директива не се применува за јавни договори и проектни конкурси кои 
договорниот орган е должен да ги додели или организира во согласност со постапките 
за набавка различни од оние утврдени во оваа директива, основани преку кое и да било 
од следните: 

(а) правен инструмент за воспоставување на меѓународни законски обврски, 
на пример меѓународна спогодба склучена во согласност со Договорите помеѓу 
земја-членка и една или повеќе трети земји или нивни пододдели и кој опфаќа 
работи, добра или услуги наменети за заедничко спроведување или користење 
на проект од неговите потписнички; 

(б) меѓународна организација. 

Земјите-членки ги соопштуваат сите правни инструменти наведени во точка (а) од 
првиот потстав од овој став на Комисијата, која може да се консултира со 
Советодавниот комитет за јавни набавки наведен во член 89. 

2. Оваа директива не се применува за јавни договори и проектни конкурси кои 
договорниот орган ги доделува или организира во согласност со правилата за набавки 
пропишани од меѓународна организација или меѓународна институција за 
финансирање, кога соодветните јавни договори и проектни конкурси се целосно 
финансирани од соодветната организација или институција; при јавни договори и 
проектни конкурси претежно кофинансирани од меѓународна организација или 
меѓународна институција за финансирање, страните се договараат за применливите 
постапки за доделување на договорите. 

3. Член 17 се применува за договори и проектни конкурси кои вклучуваат аспекти 
од областа на одбраната и безбедноста, кои се доделени или организирани во 
согласност со меѓународни правила Ставови 1 и 2 од овој член не се применуваат за 
тие договори и проектни конкурси. 

 

Член 10 

                                                           
1 Директива 2002/21/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 7 март 2002 година за заедничка 
регулаторна рамка за електронски комуникациски мрежи и услуги (Рамковна директива) (Сл. весник L 
108, 24.4.2002 година, стр. 33). 
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Посебни исклучоци за договори за услуги 

Оваа директива не се применува за договори за јавни услуги за: 

(а) стекнување или најмување, со какви било финансиски средства, на 
земјиште, постојни згради или друга недвижности или во однос на права врз 
нив; 

(б) стекнување, развој, производство или заедничко производство на 
програмски материјал наменет за аудио-визуелни медиумски услуги или радио 
услуги, кои се доделуваат од страна на давателите на радио или аудио-визуелни 
медиумски услуги, или договори за програмското време или обезбедување на 
програми, кои се доделуваат на даватели на радио или аудио-визуелни 
медиумски услуги. За целите на оваа точка „аудио-визуелни медиумски услуги“ 
и „даватели на медиумски услуги“ го имаат истото значење како во точки (а) и 
(г) од член 1(1) од Директива 2010/13/EУ на Европскиот парламент и на 
Советот1. „Програма“ го има истото значење како во точка (б) од член 1(1) од 
наведената директива, но, исто така, вклучува и радио програми и програмски 
материјали за радио. Освен тоа, за целите на оваа одредба, „програмски 
материјал“ го има истото значење како „програма“;  

(в) арбитража и услуги за помирување; 

(г) која било од следните правни услуги: 

(i) правна застапеност на клиент од страна на адвокат во рамки на 
значењето на член 1 од Директива 77/249/ЕЕЗ на Советот2 во: 

— арбитражна или постапка за помирување во земја-членка, трета 
земја или пред инстанца на меѓународна арбитража или помирување, или 

— судска постапка пред судови, трибунали или јавни органи на 
земја-членка или трета земја или пред меѓународни судови, трибунали 
или институции; 

(ii)  правни совети предвидени при подготовка на која било од 
постапките наведени во точка (i) од оваа точка или кога има конкретни 
причини и висок степен на веројатност дека прашањето за кое се 
однесуваат правните совети ќе стане предмет на такви постапки, под 
услов правните совети ги обезбедува адвокат во рамки на значењето на 
член 1 од Директива 77/249/ЕЕЗ; 

(iii)  услуги за потврдување на документи и потврдување на 
автентичност кои задолжително се обезбедени од страна на нотар; 

(iv) правни услуги обезбедени од старатели или именувани 
застапници или други правни услуги чии даватели се назначени од суд 
или трибунал во засегнатата земја-членка или се законски назначени да 
извршуваат одредени задачи под надзор на тие трибунали или судови; 

(v) други правни услуги кои во засегнатата земја-членка се поврзани, 

                                                           
1 Директива 2010/13/EУ на Европскиот парламент и на Советот од 10 март 2010 година за координирање 
на одредени одредби утврдени во законите, регулативите и административните акти на земјите-членки 
кои се однесуваат на обезбедувањето на аудио-визуелни медиумски услуги (Директива за аудио-
визуелни медиумски услуги) (Сл. весник L 95, 15.4.2010 година, стр. 1). 
2 Директива 77/249/ЕЕЗ на Советот од 22 март 1977 година за овозможување на ефикасната примена на 
слободата за обезбедување услуги од страна на адвокатите (Сл. весник L 78, 26.3.1977 година, стр.17). 
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иако понекогаш случајно, со извршување на службени обврски; 

(д) финансиски услуги во врска со издавање, продажба, купување или 
пренос на хартии од вредност или други финансиски инструменти во рамки на 
значењето на Директива 2004/39/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот1, 
услуги на централните банки и активности кои се извршуваат во рамки на 
Европскиот инструмент за финансиска стабилност и Европскиот механизам за 
стабилност; 

(ѓ) заеми, без оглед на тоа дали се поврзани или не со издавање, продажба, 
купување или пренос на хартии од вредност или други финансиски 
инструменти; 

(е) договори за вработување; 

(ж) услуги поврзани со цивилна одбрана, цивилна заштита и спречување на 
опасности, кои се обезбедени од непрофитни организации или здруженија и кои 
спаѓаат во опсегот на ОПЈ/CPV кодови 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 
75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 и 85143000-3, со 
исклучок на услугите за превоз на пациенти со брза помош; 

(з) јавни услуги за превоз на патници со железница или метро; 

(ѕ) услуги поврзани со политички кампањи, опфатени со ОПЈ/CPV кодови 
79341400-0, 92111230-3 и 92111240-6 кога се доделуваат од политичка партија 
во рамките на изборна кампања. 

 

Член 11 

Договори за услуги доделени врз основа на ексклузивно право 

Оваа директива не се применува за договори за јавни услуги доделени од договорен 
орган на друг договорен орган или на здружение на договорни органи врз основа на 
ексклузивно право кое тие го уживаат во согласност со законите, регулативите или 
објавените административни одредби кои се усогласени со ДФЕУ. 

 

Член 12 

Јавни договори помеѓу субјекти во рамки на јавниот сектор 

1. Јавен договор доделен од страна на договорен орган на правно лице управувано 
од приватно или јавно право, припаѓа надвор од полето на примена на оваа директива, 
кога се исполнети сите услови наведени подолу: 

(а) договорниот орган врз соодветното правно лице извршува контрола, 
слична на контролата која ја врши врз сопствените структурни единици; 

(б) повеќе од 80% од активностите на контролираното правно лице се 
изведуваат при извршувањето на задачи доделени од страна на договорниот 
орган или од други правни лица контролирани од истиот договорен орган и 

(в) во контролираното правно лице нема директно учество на приватен 
                                                           
1 Директива 2004/39/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 21 април 2004 година за пазари на 
финансиски инструменти за изменување на Директиви 85/611/ЕЕЗ и 93/6/ЕЕЗ на Советот и Директива 
2000/12/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот и за укинување на Директива 93/22/ЕЕЗ на Советот 
(Сл. весник L 145, 30.4.2004 година, стр. 1). 
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капитал, со исклучок на форми кои не се поврзани со контроли и блокирање на 
учество на приватен капитал кое се налага согласно одредби од националното 
законодавство, во согласност со договорите и кои немаат одлучувачко влијание 
врз контролираното правно лице. 

За договорен орган се смета дека врз правно лице извршува контрола, слична на 
контролата што ја врши врз сопствените структурни единици во рамки на значењето на 
точка (а) од првиот потстав, кога има решавачко влијание како врз стратешките цели, 
така и врз значајните одлуки на контролираното правно лице. Таква контрола, исто 
така, може да се изврши и од друго правно лице кое и самото е контролирано на ист 
начин од страна на договорниот орган. 

2. Став 1, исто така, се применува и во случаите кога контролирано правно лице, 
кое претставува договорен орган, доделува договор на својот контролен договорен 
орган или на друго правно лице контролирано од истиот договорен орган, доколку во 
правното лице на кое се доделува јавниот договор нема директно учество на приватен 
капитал, со исклучок на форми кои не се поврзани со контроли и блокирање на учество 
на приватен капитал, што се налага со одредби од националното законодавство, во 
согласност со договорите кои немаат одлучувачко влијание врз контролираното правно 
лице. 

3. Договорниот орган, кој врз правно лице управувано од приватно или јавно 
право, не врши контрола во рамки на значењето на став 1, може, и покрај тоа, да 
додели договор на тоа правно лице без да се применува оваа директива, кога се 
исполнети сите услови наведени подолу. 

(а) договорниот орган, заедно со други договорни органи, врши контрола 
врз тоа правно лице, слична на контролата која тие ја вршат врз сопствените 
структурни единици; 

(б) повеќе од 80% од активностите на тоа правно лице се изведуваат при 
извршувањето на задачи доделени од страна на договорните органи или од 
други правни лица контролирани од истиот договорен орган и 

(в) во контролираното правно лице нема директно учество на приватен 
капитал, со исклучок на форми кои не се поврзани со контроли и блокирање на 
учество на приватен капитал кое се налага согласно одредби од националното 
законодавство, во согласност со договорите и кои немаат одлучувачко влијание 
врз контролираното правно лице. 

За целите на точка (а) од првиот потстав, договорните органи остваруваат заедничка 
контрола врз правно лице кога се исполнети сите услови наведени подолу: 

(i) телата кои донесуваат одлуки на контролираното правно лице се 
составени од претставници на сите вклучени договорни органи. Одделни 
претставници можат да претставуваат неколку или сите вклучени 
договорни органи; 

(ii)  овие договорни органи се во можност заеднички да имаат 
одлучувачко влијание врз стратешките цели и значајните одлуки на 
контролираното правно лице и 

(iii)  контролираното правно лице нема интереси кои се во спротивност 
со интересите на договорните органи кои контролираат. 

4. Даден договор склучен исклучиво помеѓу два или повеќе договорни органи е 
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надвор од полето на примена на оваа директива, кога се исполнети сите услови 
наведени подолу: 

(а) договорот воспоставува или остварува соработка помеѓу вклучените 
договорни органи, со цел да се осигури дека јавните услуги кои треба да ги 
извршат се спроведуваат со цел постигнување на нивните заеднички цели; 

(б) спроведувањето на таа соработка се раководи исклучиво од причини 
поврзани со јавен интерес; и 

(в) вклучените договорни органи на слободниот пазар извршуваат помалку 
од 20% од активностите засегнати со соработката; 

5. За одредување на процентот од активностите наведени во точка (б) од првиот 
потстав од став 1, точка (б) од првиот потстав од став 3 и точка (в) од став 4, се зема 
предвид просечниот вкупен промет или алтернативна мерка која се заснова на 
соодветна активност како што се на пример трошоците на соодветното правно лице 
или договорен орган, во врска со услуги, набавки и работи во трите години пред 
доделувањето на договорот. 

Кога, поради датумот на кој соодветно правно лице или договорниот орган е создадено 
или започнало со активности или поради реорганизација на неговите активности, 
прометот или алтернативна мерка која се заснова на соодветна активност како што се 
на пример трошоците, или не се достапни за претходните три години или повеќе не се 
соодветни, доволно е да се покаже дека мерењето на активноста е веродостојно, 
особено преку проекции за активностите. 

 

Оддел 4 

Посебни случаи 

Пододдел 1 

Субвенционирани договори и услуги за истражување и развој 

Член 13 

Договори субвенционирани од договорни органи 

Оваа доректива се применува за доделување на следниве договори: 

(а) договори за работи кои се субвенционирани директно од договорни 
органи со повеќе од 50% и чија проценета вредност без ДДВ е поголема или 
еднаква на 5 186 000 ЕУР, кога овие договори вклучуваат една од следниве 
активности: 

(i) активности поврзани со градежништвото, наведени во Анекс II; 

(ii) изградба на болници, спортски објекти, објекти за забава и 
рекреација, училишни и универзитетски згради и згради што се користат 
за административни цели; 

(б) договори за услуги кои се субвенционирани директно од договорни 
органи со повеќе од 50%, чија проценета вредност без ДДВ е еднаква или 
поголема од 207 000 ЕУР и кои се поврзани со договори за работи, како што е 
наведено во точка (а). 

Договорните органи кои ги обезбедуваат субвенциите наведени во точки (а) и (б) од 
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првиот потстав, ја гарантираат усогласеноста со оваа директива ако тие сами не си го 
доделуваат договорот за субвенции или кога доделуваат договорот во име и за сметка 
на други субјекти. 

 

Член 14 

Услуги за истражување и развој 

Оваа директива се применува само за договори за јавни услуги за истражување и развој 
кои се опфатени со ОПЈН/CPV ознаки 73000000-2 до 73120000-9, 73300000-5, 
73420000-2 и 73430000-5, доколку се исполнети и двата услови дадени подолу: 

(а) корист има исклучиво договорниот орган за нивната употреба при 
спроведувањето на нивните активности и 

(б) договорниот орган во целост ги плаќа обезбедените услуги. 

 

Пододдел 2 

Набавки кои вклучуваат аспекти поврзани со одбраната и безбедноста 

Член 15 

Одбрана и безбедност 

1. Оваа директива се применува за јавните набавки и проектните конкурси 
организирани во областите на одбраната и безбедноста, со исклучок на следниве 
договори: 

(а) договори што спаѓаат во полето на примена на Директива 2009/81/ЕЗ; 

(б) договори за кои Директива 2009/81/ЕЗ не се применува во согласност со 
членови 8, 12 и 13 од истата. 

2. Оваа директива не се применува за јавни договори и проектни конкурси кои не 
се исклучени од други причини според став 1, кога заштитата на основните интереси 
на една земја-членка во областа на безбедноста не може да се гарантира преку мерки со 
помал степен на наметливост, на пример преку наметнување на барања насочени кон 
заштита на доверливоста на информациите кои договорниот орган ги става на 
располагање во текот на постапката за доделување на договор, како што е предвидено 
во оваа директива. 

Освен тоа, во согласност со точка (а) од член 346(1) од ДФЕУ, оваа директива не се 
применува за јавни договори и проектни конкурси кои не се исклучени на друг начин, 
според став 1 од овој член, кога примената на оваа директива би ја обврзало дадената 
земја-членка да дава информации чие откривање таа смета за спротивно на нејзините 
основни интереси во областа на безбедноста. 

3. Оваа директива не се применува кога доделувањето и спроведувањето на 
јавниот договор или проектниот конкурссе прогласени за тајни или треба да бидат 
придружени со посебни безбедносни мерки во согласност со законите, регулативите 
или административните одредби кои се во сила во некоја земја-членка, доколку таа 
земја-членка утврдила дека основните интереси не можат да бидат загарантирани 
преку мерки со помал степен на интервенција, како оние наведени во првиот потстав 
од став 2. 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

 

Член 16 

Комбинирани договори кои вклучуваат аспекти од областа на одбраната и 
безбедноста 

1. Овој член се применува во случај на комбинирани договори кои за предмет 
имаат набавка опфатена со оваа директива, како и набавка опфатена со член 346 од 
ДФЕУ или Директива 2009/81/ЕЗ. 

2. Кога различните делови на даден јавен договор се објективно деливи, 
договорните органи може да одлучат да доделат поединечни договори за поединечни 
делови или да доделат еден договор. 

Кога договорните органи одлучуваат да доделат поединечни договори за одделни 
делови, одлуката според која се применува правниот режим за секој поединечен 
договор се донесува врз основа на карактеристиките на засегнатиот поединечен дел. 

Кога договорните органи одлучуваат да доделат еден договор, за утврдување на 
применливиот правен режим се применуваат следните критериуми: 

(а) кога дел од даден договор е опфатен со член 346 од ДФЕУ, договорот 
може да биде доделен во согласност со оваа директива, доколку доделувањето 
на еден договор е оправдано од објективни причини; 

(б) кога дел од даден договор е опфатен со Директива 2009/81/ЕЗ, договорот 
може да биде доделен во согласност со таа директива, доколку доделувањето на 
еден договор е оправдано од објективни причини. Со оваа точка не се 
загрозуваат праговите и исклучоците предвидени со дадената директива. 

Одлуката за доделување на само еден договор, сепак, не треба да биде донесена со цел 
исклучување на договори од доменот на оваа директива или на Директива 2009/81/ЕЗ. 

3. Точка (а) од третиот потстав од став 2 се применува за комбинирани договори 
за кои инаку би се применувале точки (а) и (б) од тој потстав. 

4. Кога различните делови на договорот се објективно неделиви, договорот може 
да биде доделен без да се применува оваа директива, ако вклучува елементи за кои се 
применува член 346 од ДФЕУ; во друг случај, може да се додели во согласност со 
Директива 2009/81/ЕЗ. 

 

Член 17 

Јавни набавки и проектни конкурси кои вклучуваат аспекти од областа на 
одбраната и безбедноста, кои се доделени или организирани во согласност со 

меѓународни правила 

1. Оваа директива не се применува за јавни договори и проектни конкурси кои 
вклучуваат аспекти од областа на одбраната и безбедноста, кои договорниот орган е 
должен да ги додели или организира во согласност со постапките за набавка различни 
од оние утврдени во оваа директива, основани преку кое и да било од следните: 

(а) меѓународен договор или договор склучен во согласност со Договорите 
помеѓу земја-членка и една или повеќе трети земји или нивни пододдели и кој 
опфаќа работи, добра или услуги наменети за заедничко спроведување или 
користење на проект од неговите потписнички; 
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(б) меѓународен договор или аранжман, поврзани со стационирање трупи и 
кои се однесуваат на претпријатија на земја-членка или трета земја; 

(в) меѓународна организација. 

Сите договори или аранжмани наведени во точка (а) од првиот потстав од овој став се 
доставуваат до Комисијата, која може да се консултира со Советодавниот комитет за 
јавни набавки наведен во член 89. 

2. Оваа директива не се применува за јавни договори и проектни конкурси кои 
вклучуваат аспекти од областа на одбраната и безбедноста кои договорниот орган ги 
доделува во согласност со правилата за набавки предвидени од меѓународна 
организација или меѓународна финансиска институција, каде што соодветните јавни 
договори и проектни конкурси се целосно финансирани од таа организација или 
институција. Во случај на јавни договори и проектни конкурси претежно 
кофинансирани од меѓународна организација или меѓународна финансиска 
институција, договорните страни се усогласуваат во однос на применливите постапки 
за набавки. 

 

ПОГЛАВЈЕ II 

Општи правила 

Член 18 

Начела за набавка 

1. Договорните органи ги третираат економските оператори еднакво и без 
дискриминација и постапуваат на транспарентен и пропорционален начин. 

Концептот на набавките не се подготвува со цел нивно исклучување од полето на 
примена на оваа директива или од вештачкото ограничување на конкуренцијата. Се 
смета дека конкуренцијата вештачки се намалува кога набавката е подготвена со цел да 
се даде неоправдана предност на одредени економски оператори или тие да се стават 
во незгодна ситуација. 

2. Земјите-членки преземаат соодветни мерки за да обезбедат дека при 
спроведувањето на јавните договори економските оператори се усогласени со 
применливите обврски во областа на еколошкото, социјалното и трудовото право, 
утврдени со правото на Унијата, националното право, колективните договори или со 
одредби на меѓународното еколошко, социјално и трудово право наведени во Анекс X. 

 

Член 19 

Економски оператори 

1. Економски оператори кои, според законот на земјата-членка во која се 
основани, имаат право да обезбедат соодветни услуги, не можат да бидат одбиени само 
врз основа на тоа дека според законот на земјата-членка во која се доделува договорот, 
од нив се бара да бидат физички или правни лица. 

Сепак, во случај на договори за јавни услуги и јавни работи, како и договори за јавни 
добра кои дополнително опфаќаат услуги на поставување и инсталирање, од правните 
лица може да се бара да ги наведат, во понудата или барањето за учество, имињата и 
соодветната професионална квалификација на лицата кои ќе бидат одговорни за 
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извршувањето на предметниот договор. 

2. Групи на економски оператори, вклучувајќи привремени здруженија, имаат 
право да учествуваат во постапка за набавка. Договорните органи не можат да бараат 
од нив да имаат одредена правна форма за да поднесат понуда или барање за учество. 

Каде што е потребно, договорните органи можат во документацијата за набавка да 
појаснат на каков начин групите на економски оператори треба да ги исполнат 
барањата поврзани со економската и финансиската состојба или со техничките и 
професионалните способности наведени во член 58, доколку тоа е оправдано од 
објективни причини и е пропорционално. Земјите-членки можат да утврдат стандардни 
услови за начинот на кој групи на економски оператори ги исполнуваат тие барања. 

Условите за извршување на договор од страна на такви групи на економски оператори 
кои се различни од условите воведени за индивидуалните учесници, исто така, мора да 
се оправдани од објективни причини и да се пропорционални. 

3. Независно од став 2, договорните органи можат да бараат од групите на 
економски оператори да преземат одредена правна форма откако ќе им биде доделен 
договорот, до тој степен што таквата промена е неопходна за задоволително 
спроведување на договорот. 

 

Член 20 

Резервирани договори 

1. Земјите-членки можат да го задржат правото на учество во постапките за јавни 
набавки за заштитени работилници и 

економски оператори чија главна цел е социјална и професионална интеграција на лица 
со пречки во развојот или лица во нерамноправна положба или можат да предвидат 
таквите договори да бидат реализирани во контекст на програми за создавање на 
заштитени работни места, под услов најмалку 30% од вработените во овие 
работилници, економски оператори или програми да бидат работници со посебни 
потреби или лица во нерамноправна положба. 

2. Повикот за конкуренција мора да упатува на овој член. 

 

Член 21 

Доверливост 

1. Освен ако не е поинаку предвидено во оваа директива или во националното 
законодавство на кое подлежи договорниот орган, особено законодавството во однос 
на пристап до информации и без да е во спротивност со обврските поврзани со 
објавувањето на доделените договори и со информациите за кандидати и понудувачи 
утврдени во членови 50 и 55, договорниот орган не може да открива информации 
доставени од страна на економските оператори кои тие ги означиле како доверливи, 
вклучувајќи, но без ограничување, технички или трговски тајни и доверливи аспекти 
на понудите. 

2. Договорните органи може на економските оператори да им наметнат барања 
кои имаат за цел заштита на доверливоста на информациите што ги става на 
располагање во текот на постапката за набавка. 
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Член 22 

Правила кои се применуваат за пренос на информации 

1. Земјите-членки гарантираат дека секоја комуникација и секоја размена на 
информации во оваа директива, а особено при електронското поднесување, се 
пренесуваат и вршат со електронски средства за комуникација според условите од овој 
член. Алатките и уредите кои треба да се користат за комуникација по електронски 
пат, како и нивните технички карактеристики, треба да се недискриминирачки, 
широкодостапни и интероперабилни со производите на ИКТ за широка употреба и да 
не го ограничуваат пристапот на економски оператори до постапката за набавки. 

Независно од првиот потстав, договорните органи не се обврзани да бараат употреба на 
електронски средства за комуникација во процесот на поднесување на документите во 
следниве случаи: 

(а) поради специјализираниот карактер на договорот, користењето на 
електронски средства за комуникација ќе бара специфични алатки, уреди или 
формати на датотеки кои не се општо достапни или не се поддржани од општо 
достапни апликации; 

(б) апликациите што поддржуваат формати на датотеки кои се погодни за 
описот на понудите, користат формати на датотеки кои не можат да бидат 
обработени од другите слободно достапни или општо достапни апликации или 
кои се вклучени во радиодифузната шема за заштита на авторски права и не 
можат да се обезбедуваат за симнување или користење од далечина од страна на 
договорниот орган; 

(в) користењето на електронски средства за комуникација би барало 
специјална канцелариска опрема, која во принцип договорните органи ја 
немаат; 

(г) во документацијата за набавка се бара поднесување на примероци или 
макети кои не можат да бидат пренесени по електронски пат. 

Во однос на комуникација за која не се користат електронски средства за комуникација 
во согласност со вториот потстав се користи поштенски или друга соодветна курирска 
услуга или комбинација од поштенска или друга соодветна курирска услуга и 
електронски средства. 

Независно од првиот потстав од овој став, договорните органи не се обврзани да бараат 
во процесот на поднесување на понудите да се користат електронски средства за 
комуникација, кога употребата на средства за комуникација, различни од 
електронските, е потребна заради нарушување на безбедноста на електронските 
средства за комуникација или со цел заштита на особено чувствителни информации 
кои бараат високо ниво на заштита кое не може да се обезбеди во доволна мера со 
користење на електронски алатки и уреди кои се општо достапни за економските 
оператори или до кои тие можат да дојдат преку други средства за пристап во рамките 
на значењето на став 5. 

Договорните органи кои во согласност со вториот потстав од овој став бараат во 
процесот на поднесување да се користат средства за комуникација, различни од 
електронските, се должни да ги наведат причините за ова барање во индивидуалниот 
извештај од член 84. Кога е применливо, договорните органи во индивидуалниот 
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извештај ги посочуваат причините поради кои користењето на средствата за 
комуникација, различни од електронските, е потребно при примената на четвртиот 
потстав од овој став. 

2. По исклучок од став 1, усна комуникација може да се одвива во поглед на 
комуникација која не се однесува на суштинските елементи од постапката за набавка, 
доколку содржината на усната комуникација е документирана во доволна мера. За таа 
цел, суштинските елементи на постапката за набавка вклучуваат документација за 
договорот, барања за учество, потврди за интерес и понуди. Особено, усната 
комуникација со понудувачите, која би можела значително да влијае врз содржината и 
проценката на понудите, треба да биде документирана во доволна мера и со соодветни 
средства, како пишани или аудио записи, или резиме на главните елементи на 
комуникацијата. 

3. Во секој случај на пренос, размена и складирање на информации, договорните 
органи гарантираат заштитата на интегритетот на податоците и доверливоста на 
барањата и понудите. Тие ја испитуваат содржината на понудите и барањата за учество 
само по истекот на крајниот рок за нивно поднесување. 

4. За договори за јавни работи и проектни конкурси, земјите-членки може да 
бараат употреба на специјални електронски средства, како алатки за електронско 
моделирање на информации за градежни работи или слично. Во такви случаи, 
договорните органи обезбедуваат други средства за пристап, како што е предвидено во 
став 5, додека овие алатки не станат општо достапни во рамките на значењето на 
втората реченица од првиот потстав од од став 1. 

5. Договорните органи можат, кога е потребно, да бараат употреба на алатки и 
уреди кои не се општо достапни, доколку договорните органи предложат други 
средства за пристап. 

Се смета дека договорните органи нудат соодветни други средства за пристап во секоја 
од следните ситуации кога тие: 

(а) нудат неограничен и целосен директен слободен пристап со електронски 
средства до тие алатки и уреди од датумот на објавување на известувањето во 
согласност со Анекс VIII или од датумот на испраќање на повикот за 
потврдување на интерес. Во текстот на известувањето или поканата за 
потврдување на интерес се наведува интернет адресата на која се достапни овие 
алатки и уреди; 

(б) обезбедуваат дека понудувачите кои немаат пристап до споменатите 
алатки и уреди или немаат можност да ги добијат во рамките на соодветните 
рокови, имајќи предвид дека за слабиот пристап до информации не е одговорен 
дадениот понудувач, можат да пристапат до постапката за набавка преку 
користење на привремени обележја кои се бесплатно достапни на интернет или 

(в) поддржуваат друг пат за електронско поднесување на понуди. 

6. Во прилог на барањата утврдени во Анекс IV, за алатките и уредите за 
електронски пренос и прием на понудите, како и за електронски прием на барања за 
учество, се применуваат следниве правила: 

(а) заинтересираните страни имаат информации за спецификации неопходни 
за електронското поднесување на понуди и барања за учество, вклучително 
преку енкрипција и обезбедување на услуга за проверка на време; 
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(б) земјите-членки или договорните органи кои постапуваат во согласност 
со општа рамка утврдена од засегнатата земја-членка, го посочуваат потребното 
ниво на безбедност на електронските средства за комуникација на различните 
фази од конкретната постапка за набавка; нивото треба да е пропорционално на 
придружните ризици; 

(в) кога земјите-членки или договорните органи кои постапуваат во 
согласност со утврдена општа рамка од засегнатата земја-членка, по 
извршување на проценка според точка (б) од овој став, проценат дека нивото на 
ризиците бара употреба на напредни електронски потписи, како што е 
дефинирано во Директива 1999/93/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот1, 
договорните органи усвојуваат квалификувани електронски потписи обезбедени 
како квалификуван сертификат, земајќи предвид дали сертификатите се 
обезбедени од давател на услуги за сертификација кој е вклучен во 
доверителски листи предвидени во Одлука 2009/767/ЕЗ на Комисијата2, и кои се 
создадени со или без уред за заштитено создавање на потписи, предмет на 
следниве услови: 

(i) договорните органи го определуваат бараниот формат за 
квалификуван електронски потпис врз основа на форматите утврдени со 
Одлука 2011/130/ЕУ на Комисијата3 и донесуваат потребните мерки за 
техничка обработка на овие формати; кога се користи различен формат 
за електронски потпис, електронскиот потпис или електронскиот 
документ содржат информации за постоечките можности за потврдување 
за кои одговара земјата-членка. Можностите за потврдување му 
овозможуваат на договорниот орган да го потврди добиениот 
електронски потпис како квалификуван електронски потпис за кој има 
квалификуван сертификат, по пат на интернет, бесплатно и на начин 
разбирлив за лицата за кои соодветниот јазик не е мајчин јазик. 

Земјите-членки обезбедуваат информации за давателот на услугите за потврдување на 
Комисијата, која ги објавува добиените информации од земјите-членки на интернет; 

(ii) кога понудата е потпишана со помош на квалификуван 
сертификат што е вклучен во доверителски листа, договорните органи не 
треба да применуваат дополнителни услови кои може да ја попречат 
употребата на овие потписи од понудувачите. 

Во однос на документите кои се користат во рамките на постапка за набавка, кои се 
потпишани од надлежен орган на земјата-членка или од друг субјект кој издава 
сертификати, надлежниот орган или другиот субјект може да го утврди потребниот 
формат за квалификуван електронски потпис во согласност со барањата од член 1(2) од 
Одлука 2011/130/EУ. Тие ги воведуваат неопходните мерки за да може технички да го 
обработуваат овој формат, преку вклучување на потребните информации во поглед на 
                                                           
1 Директива 1999/93/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 13 декември 1999 година за рамка на 
Заедницата за електронски потписи (Сл. весник L 13, 19.1.2000 година, стр.12). 
2 Одлука 2009/767/ЕЗ на Комисијата од 16 октомври 2009 година за одредување мерки за олеснување на 
користењето на постапките по електронски пат преку единиците за единствен контакт во согласност со 
Директива 2006/123/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот за услуги на внатрешниот пазар (Сл. 
весник L 274, 20.10.2009 година, стр. 36). 
3 Одлука 2011/130/ЕУ на Комисијата од 25 февруари 2011 година за утврдување минимални барања за 
прекугранична обработка на документи, потпишани по електронски пат од страна на надлежните власти 
во согласност со Директива 2006/123/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот за услуги на 
внатрешниот пазар (Сл. весник L 53, 26.2.2011 година, стр. 66). 
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обработката на потписот во соодветниот документ. Овие документи, во електронскиот 
потпис или во електронскиот документ, треба да содржат информации за можностите 
за потврдување кои овозможуваат потврдувањето на електронскиот потпис да се добие 
преку интернет, бесплатно и на начин разбирлив за лицата за кои соодветниот јазик не 
е мајчин јазик. 

7. Комисијата е овластена да донесува делегирани акти во согласност со член 87 за 
измена на техничките податоци и карактеристики наведени во Анекс IV, со цел 
известување за развојот на технологијата. 

Комисијата е овластена да донесува делегирани акти во согласност со член 87 за 
измена на списокот утврден во точки од (а) до (г) од вториот потстав од став 1 од овој 
член, кога развојот на технологијата допринесува продолжената употреба на 
исклучоци од користењето на електронски средства за комуникација да стане 
несоодветна или, особено, кога треба да се предвидат нови исклучоци поради развојот 
на технологијата. 

За да се обезбеди интероперабилност на техничките формати, како и на стандардите за 
процеси и пораки, особено во прекуграничен контекст, Комисијата се овластува да 
донесува делегирани акти во согласност со член 87 за воведување на задолжително 
користење на такви специфични технички стандарди, особено во врска со користењето 
на можноста за електронско поднесување, електронски каталози и средства за 
електронска проверка на идентитетот, само кога техничките стандарди се целосно 
тестирани и користа од нив е докажана во пракса. Пред да наметне обврска за примена 
на одреден технички стандард, Комисијата треба внимателно да ги разгледа и 
придружните трошоци, особено во однос на приспособување кон постојните решенија 
за електронски набавки, вклучувајќи инфраструктура, процеси или софтвер. 

 

Член 23 

Номенклатури 

1. Сите упатувања кон номенклатури во контекст на јавни набавки треба да се 
засноваат на „Општиот поимник за јавни набавки (ОПЈН/CPV)“ како што е усвоен со 
Регулатива (ЕЗ) бр. 2195/2002. 

2. Комисијата е овластена да донесува делегирани акти во согласност со член 87 за 
прилагодување на ознаките на ОПЈН/CPV наведени во оваа директива, кога промените 
на  ОПЈН/CPV номенклатурата мора да се одразат на оваа директива и тие промени не 
водат до измена на полето на примена на оваа директива. 

 

Член 24 

Судири на интереси 

Земјите-членки обезбедуваат дека договорните органи ги преземаат потребните мерки 
за ефикасно спречување, откривање и отстранување на судирите на интереси кои се 
појавуваат при спроведување на постапките за набавки за да се избегне нарушувањето 
на конкуренцијата и да се обезбеди еднаквост на сите економски оператори. 

Концептот за судир на интереси, најмалку, ја опфаќа секоја состојба во која членовите 
на договорниот орган или на давателот на услуги за набавка кој дејствува во име на 
договорниот орган, кои учествуваат во спроведување на постапката за набавка или кои 
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можат да влијаат на резултатот на таа постапка, имаат директен или индиректен 
финансиски, економски или друг личен интерес, за кој би можело да се претпостави 
дека влијае на нивната непристрасност и независност во врска со постапката за 
набавка. 

 

НАСЛОВ II  

ПРАВИЛА ЗА ЈАВНИ ДОГОВОРИ 

ПОГЛАВЈЕ I 

Постапки 

Член 25 

Услови поврзани со ГПА и други меѓународни договори 

Доколку се опфатени со Анекси 1, 2, 4 и 5 и Општите забелешки кон Додаток I кон 
ГПА на Европската унија, како и со другите меѓународни договори со кои Унијата е 
обврзана, договорните органи не треба да постапуваат понеповолно со работите, 
добрата, услугите и економските оператори на потписниците на овие договори од 
начинот на кој се постапува со работите, добрата, услугите и економските оператори 
на Унијата. 

 

Член 26 

Избор на постапки 

1. При доделувањето на јавни договори, договорните органи ги применуваат 
националните постапки приспособени во согласност со оваа директива, под услов да 
биде објавен повик за конкурс во согласност со оваа директива, без да е во спротивност 
со член 32. 

2. Земјите-членки обезбедуваат дека договорните органи може да применуваат 
отворени или ограничени постапки, во согласност со она што е предвидено во оваа 
директива. 

3. Земјите-членки обезбедуваат дека договорните органи може да применуваат 
партнерства за иновации, во согласност со она што е предвидено во оваа директива. 

4. Земјите-членки обезбедуваат дека договорните органи може да применат 
конкурентна постапка со преговарање или конкурентен дијалог во следниве случаи: 

(а) во однос на работи, добра или услуги кои исполнуваат еден или повеќе 
од следниве критериуми: 

(i) потребите на договорниот орган не можат да бидат задоволени 
без приспосбување на лесно достапни решенија; 

(ii) тие вклучуваат проектни или иновативни решенија; 

(iii) договорот не може да биде доделен без претходно преговарање 
заради посебни околности поврзани со карактерот, комплексноста или 
правната и финансиската рамка или поради придружните ризици; 

(iv) техничките спецификации не можат да бидат утврдени со 
потребната прецизност од страна на договорниот орган со упатување на 
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стандард, од страна на Европската техничка проценка, заедничките 
технички спецификации или технички упатувања во рамките на 
значењето на точки од 2 до 5 кон Анекс VII; 

(б) во однос на работи, добра или услуги за кои по отворена или ограничена 
постапка се поднесени само неправилни или неприфатливи понуди. Во такви 
случаи, не се бара договорните органи да објавуваат известување за договор, 
ако тие во постапката ги вклучуваат само сите понудувачи кои ги исполнуваат 
критериумите утврдени во членови од 57 до 64 и кои при претходното учество 
во отворениот или ограничениот повик доставиле понуди кои ги задоволуваат 
барањата на постапката за набавка. 

Особено, за нерегуларни се сметаат понудите кои не се во согласност со 
документацијата за договорот, кои се добиени со задоцнување, за кои постои доказ за 
таен договор или корупција или кои договорниот орган ги смета за невообичаено 
ниски. За неприфатливи се сметаат особено понудите поднесени од понудувачите кои 
не ги поседуваат потребните квалификации и понудите чија цена го надминува буџетот 
на договорниот орган, како што е одредено и документирано пред започнување на 
постапката за набавка. 

5. Повикот за конкуренција се објавува преку известување за договор во 
согласност со член 49. 

Кога договорот се доделува со ограничена постапка или конкурентна постапка со 
преговарање, земјите-членки можат, независно од одредбите од првиот потстав од овој 
став, да предвидат децентрализираните договорни органи или одредени категории од 
нив да објавуваат повик за конкуренција со известување за првични информации 
според член 48(2). 

Кога повикот се објавува со известување за првичните информации според член 48(2), 
економските оператори, кои изразиле интерес по објавувањето на известувањето за 
првичните информации, следствено треба да го потврдат својот интерес во писмена 
форма со „покана за потврдување на интерес“ во согласност со член 54. 

6. Земјите-членки можат да обезбедат договорните органи да можат да 
применуваат постапка со преговарање без претходно објавување на повик за 
конкуренција само во посебните случаи и околности стриктно наведени во член 32. 
Земјите-членки не дозволуваат оваа постапка да биде применета во никакви други 
случаи, освен во оние наведени во член 32. 

 

Член 27 

Отворена постапка 

1. Во отворени постапки, секој заинтересиран економски оператор може да 
поднесе понуда во одговор на повик за конкуренција. 

Минималниот рок за прием на понудите треба да биде  35 дена, сметано од датумот на 
кој било испратено известувањето за договорот. 

Договорниот орган бара со понудата да се испратат и информации за квалитативен 
избор. 

2. Кога договорните органи објавиле известување за претходните информации, кое 
не се користи како повик за конкуренција, минималниот временски рок за прием на 
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понудите, како што е наведено во вториот потстав од став 1 од овој член, може да се 
скрати на 15 дена, ако се исполнети сите услови наведени подолу: 

(а) известувањето за првичните информации кое ги содржи сите потребни 
информации за известувањето за договорот во оддел I, дел Б кон Анекс V, 
доколку тие информации биле на располагање во моментот на објавување на 
известувањето за претходните информации; 

(б) известувањето за претходните информации е испратено за објавување 
помеѓу 35 дена и 12 месеци пред датумот на испраќање на известувањето за 
договорот. 

3. Кога неодложни околности оправдани од договорниот орган го прават 
невозможно исполнувањето на рокот од вториот потстав од став 1, тој може да 
определи рок кој не е пократок од 15 дена од датумот на испраќање на известувањето 
за договорот. 

4. Договорниот орган може со пет дена да го скрати рокот за прием на понудите, 
наведен во вториот потстав од став 1 од овој член, ако се прифати електронско 
поднесување на понудите во согласност со првиот потстав од член 22(1) и член 22(5) и 
(6). 

 

Член 28 

Ограничена постапка 

1. При ограничени постапки, секој економски оператор може да поднесе барање за 
учество како одговор на повик за конкуренција кој ги содржи информациите утврдени 
во Анекс V, делови Б и В, во зависност од случајот, преку доставување на 
информациите за квалитативна селекција побарани од договорниот орган. 

Минималниот рок за прием на барања за учество е 30 дена од датумот на испраќање на 
известувањето за договорот или, кога се користи известување за првичните 
информации како повик за конкуренција - од датумот на испраќање на повикот за 
потврдување на интерес. 

2. Понуда може да поднесат само економските оператори кои се поканети од 
договорниот орган по негова оценка на доставените информации. Договорните органи 
можат да го ограничат бројот на способни кандидати кои ќе бидат поканети за учество 
во постапката во согласност со член 65. 

Минималниот рок за прием на понудите треба да биде  30 дена, сметано од датумот на 
кој била испратена поканата за тендер. 

3. Кога договорните органи објавиле известување за претходните информации, кое 
не се користи како повик за конкуренција, минималниот временски рок за прием на 
понудите, како што е наведено во вториот потстав од став 2 од овој член, може да се 
скрати на 10 дена, ако се исполнети сите услови наведени подолу: 

(а) известувањето за првичните информации кое ги содржи сите 
информации потребни според оддел I, дел Б кон Анекс V, доколку тие 
информации биле на располагање во моментот на објавување на известувањето 
за претходните информации; 

(б) известувањето за претходните информации е испратено за објавување 
помеѓу 35 дена и 12 месеци пред датумот на испраќање на известувањето за 
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договорот. 

4. Земјите-членки може да обезбедат дека сите или одредени категории 
децентрализирани договорни органи може да го одредат рокот за добивање на понуди 
со заеднички договор помеѓу договорниот орган и избраните кандидати, доколку сите 
избрани кандидати имаат еднакво време да се подготват и да ги поднесат своите 
понуди. Во отсуство на договор за рокот за прием на понудите, рокот треба да биде 
барем 10 дена, сметано од датумот на кој била испратена поканата за тендер. 

5. Рокот за прием на понудите наведен во став 2 од овој член може да се скрати со 
пет дена, ако договорниот орган прифати електронско поднесување на понудите во 
согласност со член 22(1), (5) и (6). 

6. Кога неодложни околности оправдани од договорните органи ја направат 
непрактична примената на роковите наведени во овој член, договорните органи можат 
да одредат: 

(а) минималниот рок за прием на понудите треба да биде  15 дена, сметано 
од датумот на кој било испратено известувањето за договорот. 

(а) минималниот рок за прием на понудите треба да биде  10 дена, сметано 
од датумот на кој било испратено известувањето за договорот. 

 

Член 29 

Конкурентна постапка со преговарање 

1. При конкурентни постапки со преговарање, секој економски оператор може да 
поднесе барање за учество како одговор на повик за конкуренција кој ги содржи 
информациите утврдени во Анекс V, делови Б и В, преку доставување на 
информациите за квалитативна селекција побарани од договорниот орган. 

Во документацијата за набавка, договорните органи го одредуваат предметот на 
набавката преку опис на своите потреби и потребните карактеристики на добрата, 
работите или услугите кои треба да бидат доставени, и ги утврдуваат критериумите за 
доделување на договорот. Во нив се наведуваат и елементите од описот, кои ги 
дефинираат минималните барања што треба да ги исполнуваат сите понуди. 

Обезбедените информации треба да се доволно точни за да можат економските 
оператори да го одредат карактерот и опсегот на набавката и да одлучат дали да 
поднесат барање за учество во постапката. 

Минималниот рок за прием на барања за учество е 30 дена од датумот на испраќање на 
известувањето за договорот или, кога се користи известување за првичните 
информации како повик за конкуренција - од датумот на испраќање на повикот за 
потврдување на интерес. Минималниот рок за прием на првичните понуди треба да 
биде 30 дена, сметано од датумот на кој била испратена поканата. Се применува член 
28 од (3) до (6). 

2. Само економските оператори кои се поканети од договорниот орган по 
проценката на доставените информации можат да поднесат првична понуда која служи 
како основа за подоцнежните преговарања. Договорните органи можат да го ограничат 
бројот на способни кандидати кои ќе бидат поканети за учество во постапката во 
согласност со член 65. 

3. Освен ако не е поинаку предвидено во став 4, договорните органи преговараат 
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со понудувачите во врска со првичните и сите последователни понуди поднесени од 
нив, со исклучок на конечните понуди во рамките на значењето на став 7, за да ја 
подобри нивната содржина. 

Минималните барања и критериумите за доделување не се предмет на преговори. 

4. Договорните органи може да доделуваат договори врз основа на првичните 
понуди без преговарање, кога тие навеле во известувањето за договор или во поканата 
за потврдување на интерес дека ја задржуваат оваа можност. 

5. За време на преговорите, договорните органи обезбедуваат еднаквост на сите 
понудувачи. За таа цел, тие не обезбедуваат информации на дискриминирачки начин 
кој може да даде предност на некои понудувачи за сметка на други. Тие писмено  ги 
информираат сите понудувачи, чии понуди не се исклучени во согласност со став 6, за 
какви било промени во техничките спецификации или во други документи за набавка, 
различни од оние во кои се дефинираат минималните барања. По донесување на 
таквите промени, договорните органи им даваат доволно време на понудувачите за да 
ги променат и повторно да ги достават изменетите понуди, во зависност од случајот. 

Во согласност со член 21, договорните органи не откриваат на други учесници 
доверливи информации доставени од кандидат или понудувач кој учествува во 
преговорите, без негова согласност. Оваа согласност не значи писмено откажување, 
туку се однесува на намерното проследување на конкретни информации. 

6. Конкурентни постапки со преговарање може да се одржуваат во последователни 
фази за да се намали бројот на понудите за кои ќе се преговара, со примена на 
критериумите за доделување утврдени во известувањето за договорот, во повикот за 
потврдување на интерес или во друг документ поврзан со набавката. Во известувањето 
за договорот, повикот за потврдување на интерес или во друг документ поврзан со 
набавката, договорниот орган наведува дали ќе ја користи оваа можност. 

7. Кога договорниот орган има намера да ги заврши преговорите, тој ги 
информира останатите понудувачи за тоа и утврдува општ рок за поднесување на 
какви било нови или ревидирани понуди. Тој потврдува дека конечните понуди ги 
исполнуваат минималните барања и се во согласност со член 56(1), ги проценува 
конечните понуди врз основа на критериумите за доделување и го доделува договорот 
во согласност со членовите од 66 до 69. 

 

Член 30 

Конкурентен дијалог 

1. Во конкурентен дијалог, секој економски оператор може да поднесе барање за 
учество како одговор на известување за договор, преку доставување на информации за 
квалитативен избор кои се побарани од страна на договорниот орган. 

Минималниот рок за прием на понудите треба да биде  30 дена, сметано од датумот на 
кој било испратено известувањето за договорот. 

Во дијалогот може да учествуваат само економските оператори кои се поканети од 
договорниот орган по негова оценка на доставените информации. Договорните органи 
можат да го ограничат бројот на способни кандидати кои ќе бидат поканети за учество 
во постапката во согласност со член 65. Договорот се доделува исклучиво врз основа 
на критериумот за најдобар сооднос помеѓу цената и квалитетот, во согласност со член 
67(2). 
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2. Договорните органи ги наведуваат и ги утврдуваат своите потреби и барања во 
известувањето за договорот и/или во описен документ. Истовремено, а и во истите 
документи, тие ги посочуваат и дефинираат избраните критериуми за доделување и 
утврдуваат индикативен распоред. 

3. Договорните органи започнуваат дијалог со учесниците, избрани во согласност 
со соодветните одредби во членови од 56 до 66, чија цел е да се воспостават и 
дефинираат најсоодветните средства за задоволување на потребите на договорните 
органи. За време на дијалогот, тие можат да дискутираат за сите аспекти на договорот 
со избраните учесници. 

За време на дијалогот, договорните органи гарантираат еднаков третман на сите 
учесници. За таа цел, тие не обезбедуваат информации на дискриминирачки начин кој 
може да даде предност на некои учесници за сметка на други. 

Во согласност со член 21, договорните органи не ги откриваат на други учесници 
предложените решенија или други доверливи информации доставени од кандидат или 
понудувач кој учествува во дијалогот, без негова согласност. Оваа согласност не значи 
писмено откажување, туку се однесува на намерното проследување на конкретни 
информации. 

4. Конкурентни дијалози можат да се одржуваат во последователни фази за да се 
намали бројот на решенијата за кои ќе се дидкутира за време на дијалог, преку примена 
на критериумите за доделување утврдени во известувањето за договор или во описниот 
документ. Во известувањето за договорот или во описниот документ, договорниот 
орган наведува дали ќе ја користи оваа можност. 

5. Договорниот орган го продолжува дијалогот се додека не сè најде решение или 
решенија кои ќе ги задоволат потребите. 

6. Откако ќе се објави дека дијалогот е завршен и ќе се информираат 
преостанатите учесници, договорните органи ги повикуваат да ги поднесат финални 
понуди врз основа на поднесеното/-ите решение/-ја утврдено/-и за време на дијалогот. 
Понудите треба да ги содржат сите елементи потребни за спроведување на проектот. 

Понудите можат да се објаснат, прецизираат или оптимизираат на барање на 
договорниот орган. Сепак, таквото објаснување, прецизирање, оптимизирање или 
дополнителни информации не можат да ги сменат основните аспекти на понудата или 
на јавната набавка, вклучувајќи ги потребите и барањата утврдени во известувањето за 
договор или во описниот документ, кога промените во аспектите, потребите и 
барањата може да доведат до нарушување на конкуренцијата или до дискриминација. 

7. Договорните органи ги оценуваат примените понуди врз основа на 
критериумите за доделување утврдени во известувањето за договор или во описниот 
документ. 

На барање на договорниот орган може да се одржи преговарање со понудувачот за кој 
се смета дека поднел понуда со најдобар сооднос помеѓу цената и квалитетот, во 
согласност со член 67, за да се потврдат финансиските обврски или други услови 
содржани во понудата, под услов тоа да не води до измена во суштина на основни 
аспекти на понудата или на јавната набавка, вклучувајќи ги потребите и барањата 
наведени во известувањето за договор или во описниот документ, и дека нема опасност 
од нарушување на конкуренцијата или од дискриминација. 

8. Договорните органи можат да предвидат награди или исплати за учесниците во 
дијалогот. 
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Член 31 

Партнерство за иновации 

1. Во партнерства за иновации, секој економски оператор може да поднесе барање 
за учество како одговор на известување за договор, преку доставување на информации 
за квалитативен избор кои се побарани од страна на договорниот орган. 

Во документацијата за набавката, договорниот орган ја наведува потребата од 
иновативен производ, услуга или работа која не може да биде задоволена со купување 
на производи, услуги или работи кои се веќе достапни на пазарот. Во неа се наведува 
кои елементите од описот ги задоволуваат минималните барања што треба да ги 
исполнуваат сите понуди. Обезбедените информации треба да се доволно точни за да 
можат економските оператори да го одредат карактерот и опсегот на бараното решение 
и да одлучат дали да поднесат барање за учество во постапката. 

Договорниот орган може да одлучи да воспостави партнерство за иновации со еден 
партнер или со повеќе партнери кои вршат посебни активности на истражување и 
развој. 

Минималниот рок за прием на понудите треба да биде  30 дена, сметано од датумот на 
кој е испратено известувањето за договорот. Во постапката може да учествуваат само 
економските оператори кои се поканети од договорниот орган по негова оценка на 
доставените информации. Договорните органи можат да го ограничат бројот на 
способни кандидати кои ќе бидат поканети за учество во постапката во согласност со 
член 65. Договорите се доделуваат исклучиво врз основа на критериумот за најдобар 
сооднос помеѓу цената и квалитетот, во согласност со член 67. 

2. Партнерството за иновации цели кон развојот на иновативни производи, услуги 
или работи и последователното купување на добрата, услугите или работите добиени 
како резултат на тоа, под услов тие да се во согласност со нивоата на спроведување и 
максималните трошоци договорени помеѓу договорните органи и учесниците. 

Партнерството за иновации се структурира во последователни фази во согласност со 
редоследот на чекорите во процесот на истражување и иновации, што може да 
вклучува производството на производите, давањето на услуги или извршувањето на 
работите. Партнерството за иновации одредува привремени цели кои партнерите треба 
да ги постигнат и предвидува плаќање на надоместокот на соодветни рати. 

Врз основа на овие цели, договорниот орган може по секоја фаза да одлучи да го 
прекине партнерството за иновации или, при партнерство за иновации со неколку 
партнери, да го намали бројот на партнерите преку прекин на одделни договори, ако 
договорниот орган ја навел оваа можност и условите за тоа во документацијата за 
договорот. 

3. Освен ако не е поинаку предвидено во овој член, договорните органи 
преговараат со понудувачите во врска со првичните и сите последователни понуди 
поднесени од нив, со исклучок на конечната понуда за да ја подобри нивната 
содржина. 

Минималните барања и критериумите за доделување не се предмет на преговори. 

4. За време на преговорите, договорните органи обезбедуваат еднаквост на сите 
понудувачи. За таа цел, тие не обезбедуваат информации на дискриминирачки начин 
кој може да даде предност на некои понудувачи за сметка на други. Тие писмено  ги 
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информираат сите понудувачи, чии понуди не се исклучени во согласност со став 5, за 
какви било промени во техничките спецификации или во други документи за набавка, 
различни од оние во кои се дефинираат минималните барања. По донесување на 
таквите промени, договорните органи им даваат доволно време на понудувачите за да 
ги променат и повторно да ги достават изменетите понуди, во зависност од случајот. 

Во согласност со член 21, договорните органи не откриваат на други учесници 
доверливи информации доставени од кандидат или понудувач кој учествува во 
преговорите, без негова согласност. Оваа согласност не значи писмено откажување, 
туку се однесува на намерното проследување на конкретни информации. 

5. Преговорите за време на постапките на партнерството за иновации може да се 
одржуваат во последователни фази за да се намали бројот на понудите за кои ќе се 
преговара, со примена на критериумите за доделување утврдени во известувањето за 
договорот, во повикот за потврдување на интерес или во документацијата за набавка. 
Во известувањето за договорот, повикот за потврдување на интерес или во 
документацијата за набавка, договорниот орган наведува дали ќе ја користи оваа 
можност. 

6. При селекцијата на кандидатите, договорните органи особено ги применуваат 
критериумите во однос на капацитетот на кандидатите во областа на истражување и 
развој и развојот и употребата на иновативни решенија. 

Само економските оператори кои се поканети од договорниот орган, по оценка на 
побараните информации, можат да поднесат проекти за истражување и иновации чија 
цел е задоволување на потребите, утврдени од договорниот орган, кои не можат да се 
задоволат од постојните решенија. 

Во документацијата за набавка, договорниот орган ги определува правилата кои важат 
за правата на интелектуална сопственост. При партнерство за иновации со неколку 
партнери, договорниот орган не ги открива, во согласност со член 21, на другите 
партнери предложените решенија или други доверливи информации пренесени од 
даден партнер во рамките на партнерството, без согласност на тој партнер. Оваа 
согласност не значи писмено откажување, туку се однесува на намерното 
проследување на конкретни информации. 

7. Договорниот орган гарантира дека структурата на партнерството и особено 
времетраењето и вредноста на различните фази го одразуваат степенот на иновација на 
предложеното решение и доследноста на истражувачки и иновациски активности 
потребни за развој на иновативно решение кое сè уште не е достапно на пазарот. 
Очекуваната вредност на добра, услуги или работи не треба да е прекумерна во однос 
на инвестицијата неопходна за нивното развивање. 

 

Член 32 

Користење на постапката со преговарање без претходно објавување 

1. Во специјални случаи и околности наведени во ставови од 2 до 5, земјите-
членки можат да обезбедат договорните органи да доделуваат јавни договори преку 
постапка со преговарање без претходно известување. 

2. Постапката со преговарање без претходно известување може да се користи за 
договори за јавни работи, договори за јавни добра и договори за јавни услуги во секој 
од следниве случаи: 
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(а) кога како одговор на отворена или ограничена постапка не се поднесени 
понуди или соодветни понуди или не се поднесени пријави за учество или 
соодветни пријави за учество, доколку првично објавените услови на договорот 
не се значително променети и доколку е испратен извештај до Комисијата, кога 
таа го побарала тоа. 

Се смета дека дадена понуда не е соодветна кога не одговара на договорот, бидејќи 
очигледно не може без значителни промени да одговори на потребите и барањата на 
договорниот орган, како што е наведено во документацијата за набавка. Се смета дека 
одредено барање за учество не е соодветно кога дадениот економски оператор треба 
или може да биде исклучен во согласност со член 57 или не ги исполнува 
критериумите за избор утврдени од договорниот орган во согласност со член 58; 

(б) кога работите, добрата или услугите можат да се обезбедат само од 
одреден економски оператор поради некоја од следниве причини: 

(i) целта на набавката е создавање или стекнување на уникатно 
уметничко дело или уметничка изведба; 

(ii) отсуство на конкуренција од технички причини; 

(iii) заштита на ексклузивни права, вклучително и на права на 
интелектуална сопственост; 

Исклучоците утврдени во точки (ii) и (iii) се применуваат само кога не постои доволно 
добра алтернатива или замена и отсуството на конкуренција не се должи на вештачко 
намалување на параметрите на набавката. 

(в) доколку тоа е апсолутно неопходно, поради исклучителни итни 
околности предизвикани од настани кои не можат да бидат предвидени од 
договорниот орган, не можат да се почитуваат роковите за отворената или 
ограничената постапка или конкурентната постапка со преговарање. 
Околностите со кои се оправдува присуството на крајна итност, во никој случај 
не треба да се должат на договорниот орган. 

3. Постапката со преговарање без претходно известување може да се користи за 
договори за јавни добра во следниве случаи: 

(а) кога опфатените производи се произведуваат исклучиво со цел 
истражување, експеримент, студија или развој; сепак, договорите доделени во 
согласност со оваа точка не опфаќаат производство во количини кои 
овозможуваат да се обезбеди доволна пазарна реализација или да се покријат 
трошоците за истражување и развој; 

(б) за дополнителни испораки од страна на првичниот доставувач, наменети 
за делумна замена на залихи или инсталации или за дополнување на постојните 
залихи или инсталации, каде што промената на добавувачот би го принудила 
договорниот орган да се стекне со поинакви технички карактеристики, што би 
резултирало со некомпатибилност или несразмерно технички тешкотии во 
работењето и одржувањето; времетраењето на ваквите договори, како и на 
привремените договори за набавки по правило не треба да надмине три години; 

(в) за набавки кои се наведени и купени нa стоковиот пазар; 

(г) за купување на добра или услуги под особено поволни услови од 
снабдувач кој дефинитивно завршува со неговите деловни активности или од 
стечаен управник, при постоење на договор со доверители или слична постапка 
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според националните закони или подзаконски прописи. 

4. Постапката со преговарање без претходно известување може да се користи за 
договори за јавни набавки, кога на предметниот договор му претходи проектен конкурс 
организиран во согласност со оваа директива и ќе се додели во согласност со 
правилата предвидени во проектниот конкурс на победникот или на еден од 
победниците на конкурсот; во вториот случај, сите добитници мора да бидат поканети 
да учествуваат во преговорите. 

5. Постапката со преговарање без претходно известување може да се користи за 
нови работи или услуги кои се состојат од повторување на слични работи или услуги, 
доделени на економскиот оператор на кој истите договорни органи му го доделиле 
првичниот договор, доколку таквите дополнителни работи или услуги одговараат на 
основниот проект за кој е доделен првичниот договор според постапка утврдена во 
член 26(1). Во основниот проект се наведува големината на можните дополнителни 
работи или услуги и условите под кои тие ќе се доделуваат. 

Штом започне првиот проект од постапката за тендер, се објавува можноста за 
примена на оваа постапка и вкупната проценета вредност на работи и услуги се зема 
предвид од страна на договорните органи при примена на член 4. 

Оваа постапка може да се применува само за период од три години по склучувањето на 
првичниот договор. 

 

ПОГЛАВЈЕ II 

Техники и инструменти за електронски и комбинирани набавки 

Член 33 

Рамковни спогодби 

1. Договорните органи можат да склучуваат рамковни спогодби, под услов да ги 
применуваат постапките утврдени во оваа директива. 

„Рамковна спогодба“ значи спогодба меѓу еден или повеќе договорни органи и еден 
или повеќе економски оператори, чија цел е да се дефинираат условите на договорите 
што ќе се доделат во текот на определен период, а особено условите во однос на цени, 
и кога е соодветно, предвидените количини. 

Рокот на рамковна спогодба не може да надминува четири години, освен во 
исклучителни оправдани случаи, особено според предметот на рамковната спогодба. 

2. Договорите засновани на рамковна спогодба се доделуваат во согласност со 
постапките предвидени во овој став и во ставови 3 и 4. 

Овие постапки може да се применуваат само помеѓу договорните органи кои се јасно 
означени за таа цел во повикот за учество во наддавањето или во повикот за 
потврдување на интерес, и економските оператори кои се страна во склучената 
рамковна спогодба. 

Договорите засновани на рамковна спогодба, во никој случај не можат да водат до 
суштински измени на условите утврдени во рамковната спогодба, а особено во 
случајот наведен во став 3. 

3. Кога се склучува рамковна спогодба со еден економски оператор, договорите 
засновани на оваа спогодба се доделуваат во рамки на условите утврдени во 
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рамковната спогодба. 

При доделувањето на овие договори, договорните органи можат писмено да се обратат 
до економскиот оператор, кој е страна во рамковната спогодба, со барање да ја 
дополни својата понуда, ако е потребно. 

4. Кога е склучена рамковна спогодба со повеќе од еден економски оператор, таа 
рамковна спогодба се спроведува на еден од следниве начини: 

(а) се почитуваат условите на рамковната спогодба без да се обновува 
наддавањето, кога во него се наведени сите услови кои го регулираат 
спроведувањето на соодветната работи, услуги и добра, како и објективните 
услови за одредување на тоа кој од економските оператори, страни во 
рамковната спогодба, треба да ги исполни; вториот вид услови се наведуваат во 
документацијата за набавка за рамковната спогодба; 

(б) кога во рамковната спогодба се наведени сите услови кои се регулира 
спроведувањето на работата, услугите и добрата, делумно без обновување на 
постапката за наддавање според точка (а) и делумно со обновување на 
постапката за наддавање меѓу економските оператори, страни во рамковната 
спогодба согласно точка (в), кога таа можност е предвидена од договорните 
органи во документацијата за набавка за рамковната спогодба. Изборот дали 
конкретни работи, добра или услуги ќе бидат стекнати по обновување на 
постапката за наддавање или директно под условите утврдени во рамковната 
спогодба, се прави според објективни критериуми кои се наведени во 
документацијата за набавка за рамковната спогодба. Во оваа документација за 
набавка, исто така се наведува и кои услови можат да бидат предмет на 
обновено наддавање. 

Можностите предвидени во првиот потстав од оваа точка, се применуваат и за секој 
дел од рамковната спогодба, за која се назначени сите услови кои го регулираат 
спроведувањето на работата, услугите и добрата, без оглед на тоа дали во рамковната 
спогодба биле утврдени сите услови кои го регулираат спроведувањето на соодветните 
работа, услуги и добра според други делови. 

(в) кога сите услови со кои се регулира спроведувањето на работата, 
услугите и добрата, не се наведени во рамковната спогодба, преку обновување 
на постапката за наддавање меѓу економските оператори кои се страна во 
рамковната спогодба. 

5. Наддавањата наведени во точки (б) и (в) од став 4, се базираат на истите услови 
кои се применуваат за доделување на рамковната спогодба, а кога е потребно, на 
попрецизно формулирани услови и каде што е соодветно, други услови наведени во 
документацијата за набавка за рамковната спогодба, во согласност со следнава 
постапка: 

(а) за секој договор кој треба да се додели, договорните органи писмено се 
консултираат со економските оператори, кои се во состојба да го исполнат; 

(б) договорните органи определуваат доволно долг рок за доставување 
понуди за секој посебен договор, земајќи ги предвид факторите како што се 
сложеноста на предметот на договорот и времето потребно за испраќање на 
понудите; 

(в) понудите се доставуваат во писмена форма и не се отвораат до истекот 
на предвидениот рок за одговор; 
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(г) договорните органи го доделуваат секој договор на понудувачот кој 
доставил најдобрата понуда врз основа на критериумите за доделување 
утврдени во документацијата за набавка за рамковната спогодба. 

Член 34 

Системи за динамично купување 

1. Договорните органи можат да користат систем за динамично купување, за често 
спроведувани набавки, чии карактеристики како што најчесто се нудат на пазарот, ги 
исполнуваат барањата на договорните органи. Системот за динамично купување се 
одвива како целосно електронски процес и е отворен за секој економски оператор кој 
ги задоволува критериумите за избор, во текот на целиот период на важност на 
системот за купување. Тоа може да се подели на категории на производи, работи или 
услуги, објективно одредени врз основа на карактеристиките на јавната набавка која ќе 
биде извршена во соодветната категорија. Овие карактеристики можат да вклучуваат 
упатување на максимално дозволениот износ на следните специфични договори или на 
специфичната географска област, каде ќе се спроведуваат следните специфични 
договори. 

2. За да набавуваат преку систем за динамично купување, договорните органи ги 
почитуваат правилата на ограничената постапка. Сите кандидати кои ги исполнуваат 
критериумите за избор се прифаќаат во системот, а бројот на кандидатите кои се 
прифатени во системот, не се ограничува во согласност со член 65. Кога договорните 
органи го поделиле системот на категории на производи, работи или услуги согласно 
став 1 од овој член, тие ги посочуваат применливите критериуми за избор за секоја 
категорија. 

Независно од член 28, се применуваат следниве рокови: 

(а) минималниот временски рок за прием на барања за учество е 30 дена од 
датумот на испраќање на известувањето за договорот или кога се користи 
известување за првични информации како повик за учество во наддавање, од 
датумот на испраќање на повикот за потврдување на интерес. Откако е 
испратена поканата за понуди за првата конкретна набавка во рамки на системот 
за динамично купување, не се предвидуваат други рокови за прием на барањата 
за учество; 

(б) минималниот рок за прием на понудите е најмалку 10 дена од денот на 
испраќање на поканата за доставување на понуди. Каде што е соодветно, се 
применува член 28(4). Не се применува член 28(3) и (5). 

3. Целата комуникација во контекст на системот за динамично купување се 
остварува само по електронски пат во согласност со член 22(1), (3), (5) и (6). 

4. За целите на доделување договори според систем на динамично купување, 
договорните органи: 

(а) објавуваат повик за учество во наддавање, според кој е јасно дека 
станува збор за систем за динамично купување; 

(б) ги наведуваат во документацијата за набавка најмалку природата и 
проценетата количина на предвидените набавки, како и сите потребни 
информации за системот за динамично купување, вклучувајќи и како 
функционира системот за динамично купување, користената електронска 
опрема, организацијата и спецификациите на техничкото поврзување; 
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(в) ја посочуваат евентуалната поделба по категории на производи, работи 
или услуги и карактеристиките кои ги дефинираат; 

(г) нудат неограничен и целосен директен пристап до документацијата за 
набавка во текот на целиот период на важност на системот во согласност со 
член 53. 

5. Договорните органи му обезбедуваат на секој економски оператор во текот на 
целиот период на важност на системот за динамично купување, можност да побара 
учество во системот според условите наведени во став 2. Договорните органи ја 
подготвуваат нивната проценка на овие барања согласно критериумите за избор во рок 
од 10 работни дена по нивното добивање. Во одделни случаи, кога тоа е оправдано, 
овој рок може да биде продолжен на 15 работни дена, особено при потреба да се 
разгледаат дополнителни документи или да се провери на друг начин дали се 
исполнети критериумите за избор. 

Независно од првиот потстав, додека нема испратено покана за доставување понуди за 
првата конкретна набавка во рамки на системот за динамично купување, договорните 
органи можат да го продолжат рокот за проценка, под услов во продолжениот рок за 
проценка да не се објавува повик за доставување понуди. Договорните органи го 
наведуваат во документацијата за набавка времетраењето на продолжениот рок што 
имаат намера да го спроведат. 

Договорните органи го информираат соодветниот економски оператор што е можно 
порано за тоа дали бил примен во системот за динамично купување. 

6. Договорните органи ги покануваат сите примени учесници да достават понуда 
за секоја конкретна набавка во рамки на системот за динамично купување во 
согласност со член 54. Кога системот за динамично купување е поделен во категории 
за работа, производи или услуги, договорните органи ги покануваат сите учесници, 
примени во соодветната категорија на конкретната набавка, да достават понуда. 

Договорните органи го доделуваат договорот на понудувачот кој поднел најдобра 
понуда врз основа на критериумите за доделување утврдени во известувањето за 
договорот за системот за динамично купување, или кога известувањето за првичните 
информации се користи како покана за учество во повик за наддавање, во поканата за 
потврдување на интерес. Каде што е соодветно, овие критериуми можат да бидат точно 
формулирани во поканата за доставување понуди. 

7. Договорните органи можат во секое време во текот на периодот на важност на 
системот за динамично купување, да побараат од примените учесници да достават 
обновени и ажурирани лични декларации согласно предвиденото во член 59(1), во рок 
од пет работни дена, сметано од датумот на кој е предадено барањето. 

Член 59(4) до (6) се применуваат во текот на целиот период на важност на системот за 
динамично купување. 

8. Договорните органи го наведуваат рокот на важност на системот за динамично 
купување во поканата за учество во повикот за наддавање. Тие ја информираат 
Комисијата за секоја промена на периодот на важност, користејќи ги следниве 
стандардни примероци: 

(а) кога рокот на важност се менува без прекин во функционирањето на 
системот, модел првично употребен за повикот за наддавање во системот за 
динамично купување; 
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(б) кога функционирањето на системот се прекинува, известување за 
доделен договор согласно член 50. 

9. Пред или за време на периодот на важност на системот за динамично купување 
не може да се наплаќаат такси на економските оператори кои се заинтересирани за 
системот за динамично купување или учествуваат во истиот. 

Член 35 

Електронски аукции 

1. Договорните органи можат да користат електронски аукции, на кои се 
презентираат нови цени, разгледани во насока на намалување и/или нови вредности 
кои влијаат на одредени елементи во понудите. 

За таа цел, договорните органи структурираат електронска аукција како повторлив 
електронски процес, кој започнува по првична целосна проценка на понудите, која им 
овозможува да бидат рангирани со помош на автоматски методи за проценка. 

Не се организираат електронски аукции за одредени договори за јавни услуги или 
работи, кои како предмет имаат интелектуални активности, како што е дизајнирањето 
на работи, и кои не можат да бидат рангирани преку автоматски методи за проценка. 

2. При отворен или ограничен повик или постапки за наддавање со преговарање, 
договорните органи може да одлучат на доделувањето на јавен договор да му претходи 
електронска аукција, кога содржината на документацијата за набавката, а особено 
техничките спецификации можат да бидат точно основани. 

Под истите околности, електронска аукција може да се одржи на обновување на 
постапка на наддавање меѓу страните на рамковна спогодба согласно точки (б) или (в) 
од член 33(4), како и при започнување на постапка за наддавање за договори, кои ќе 
бидат доделувани во рамки на системот за динамично купување наведен во член 34. 

3. Електронската аукција се заснова на еден од следниве елементи на понудите: 

(а) единствено на цени кога договорот се доделува само врз основа на цена; 

(б) на цените и/или на новите вредности на карактеристиките на понудите 
наведени во документацијата за набавка, кога договорот се доделува за најдобар 
сооднос на цена-квалитет или за понуда со најниски трошоци при користење на 
пристап за ефикасност. 

4. Договорните органи кои одлучуваат да одржуваат електронска аукција го 
наведуваат овој факт во известувањето за договор или во поканата за потврдување на 
интерес. Документацијата за набавка ги вклучува најмалку информациите наведени во 
Анекс VI. 

5. Пред да пристапат кон електронска аукција, договорните органи вршат целосна 
првична проценка на понудите согласно критериумот(-ите) за доделување и согласно 
тежините дефинирани за нив. 

Дадена понуда се смета за прифатлива, кога е поднесена од понудувач кој не е 
исклучен согласно член 57 и ги исполнува критериумите за избор и чија понуда 
одговара на техничките спецификации, без да е нередовна, неприфатлива или 
несоодветна. 

За нередовни се сметаат особено понуди кои не се во согласност со документацијата за 
набавка, кои се добиени со задоцнување, за кои има податоци за заговор или корупција 
или кои договорниот орган ги смета за невообичаено ниски. За неприфатливи се 
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сметаат особено понуди поднесени од понудувачите кои не ги поседуваат потребните 
квалификации и понуди, чија цена ја надминува онаа од одредениот и документиран 
буџет на договорниот орган, пред започнување на постапката за доделување на 
набавка. 

Се смета дека понудата е несоодветна, кога не соодветствува со договорот, бидејќи 
очигледно не може без значителни промени да одговори на потребите и барањата на 
договорниот орган наведени во документацијата за набавка. Се смета дека одредено 
барање за учество е несоодветно, кога соодветниот економски оператор треба или 
може да биде исклучен во согласност со член 57 или не ги исполнува критериумите за 
избор утврдени од договорниот орган во согласност со член 58. 

Сите понудувачи кои доставиле прифатливи понуди истовремено се повикуваат преку 
електронски средства да учествуваат во електронска аукција, на наведениот датум и 
време, со користење на врски во согласност со упатствата дадени во поканата. 
Електронската аукција може да се одржи во неколку последователни фази. Таа не може 
да започне порано од два работни дена по датумот на испраќање на поканите. 

6. Поканата е придружена со резултатот од целосната проценка на соодветната 
понуда, извршена во согласност со тежината наведена во првиот потстав од член 67(5). 

Поканата ја содржи и математичката формула што ќе се користи во електронската 
аукција за автоматското ново рангирање врз основа на доставените нови цени и/или 
нови вредности. Освен кога економски најповолната понуда се дефинира само врз 
основа на цена, оваа формула треба да ја одразува тежината на сите критериуми 
пропишани со цел да се одреди економски најповолната понуда, како што е наведено 
во известувањето кое се користи како покана за учество во наддавање или во друг 
документ од документацијата за набавка. За таа цел, сепак секој опсег, претходно се 
намалува на одредена вредност. 

Кога се дозволени варијанти, за секоја опција се обезбедува посебна формула. 

7. За време на секоја фаза од електронската аукција, договорните органи веднаш 
ги доставуваат до сите понудувачи барем информациите потребни за да се утврди 
релативното рангирање во секој момент. Договорните органи можат, кога тоа е 
претходно наведено, да пренесат и други информации за други доставени цени или 
вредности. Тие исто така можат во секој момент да го објават бројот на учесници во 
тековната фаза од аукцијата. Сепак, во никој случај договорните органи не можат да го 
откријат идентитетот на понудувачите за време на било која фаза од електронската 
аукција. 

8. Договорните органи ја завршуваат електронската аукција на еден или повеќе од 
следниве начини: 

(а) во претходно наведените датум и време; 

(б) кога повеќе не примаат нови цени или нови вредности кои ги 
задоволуваат барањата за минимални разлики, под услов претходно да посочиле 
колку време може да истече помеѓу добивање на последната понуда и 
завршувањето на електронската аукција; или 

(в) кога е завршено спроведувањето на претходно наведениот број фази во 
аукцијата. 

Кога договорните органи имаат намера да ја завршат електронската аукција во 
согласност со точка (в) од првиот потстав, евентуално во комбинација со спогодбите 
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утврдени во точка (б), во поканата за учество на аукцијата се наведува временскиот 
распоред за секоја фаза од аукцијата. 

9. По завршувањето на електронската аукција, договорните органи го доделуваат 
договорот во согласност со член 67 врз основа на резултатите од електронската 
аукција. 

Член 36 

Електронски каталози 

1. Кога се бара употреба на електронски средства за комуникација, договорните 
органи можат да побараат понудите да бидат претставени во форма на електронски 
каталог или да вклучат електронски каталог. 

Земјите членки можат да предвидат дека употребата на електронски каталози е 
задолжително во врска со одредени видови набавки. 

Понудите, претставени во форма на електронски каталог, можат да бидат придружени 
од други документи, кои ја дополнуваат понудата. 

2. Електронските каталози се подготвуваат од кандидатите или понудувачите со 
цел учество во одредена постапка за доделување на набавка во согласност со 
техничките спецификации и форматот воспоставени од договорниот орган. 

Покрај тоа, електронските каталози треба да се во согласност со барањата за 
електронски алатки за комуникација, како и со сите дополнителни барања утврдени од 
договорниот орган во согласност со член 22. 

3. Кога преставувањето на понуди во форма на електронски каталози е прифатено 
или побарано, договорните органи: 

(а) го посочуваат тоа во известувањето за договор или во поканата за 
потврдување на интерес кога известувањето за првичните информации се 
користи како покана за учество во наддавање; 

(б) ги наведуваат во документацијата за набавка сите потребни информации 
согласно член 22(6) за формата, употребената електронска опрема и 
организацијата и спецификациите на техничкото поврзување за каталогот. 

4. Кога е склучена рамковна спогодба со повеќе од еден економски оператор по 
доставување на понуди во форма на електронски каталози, договорните органи можат 
да обезбедат обновување на постапката за наддавање за конкретни договори врз основа 
на ажурирани каталози. Во овој случај, договорните органи користат еден од следниве 
методи: 

(а) ги покануваат понудувачите повторно да ги испратат своите електронски 
каталози прилагодени на барањата на конкретниот договор; или 

(б) ги информираат понудувачите дека планираат да ги соберат од веќе 
доставените електронски каталози потребните информации за составување 
понуди, усогласени со барањата на конкретниот договор, под услов 
користењето на овој метод да е доставен во документацијата за набавка за 
рамковната спогодба. 

5. Кога договорните органи го обновуваат наддавањето за конкретни договори во 
согласност со точка (б) од став 4, тие ги известуваат понудувачите за датумот и 
времето кога планираат да ги соберат информациите потребни за составување на 
понуди, во согласност со барањата на конкретниот договор и им обезбедуваат на 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

понудувачите можност да одбијат такво собирање на информации. 

Договорните органи обезбедуваат доволен период помеѓу известувањето и самото 
собирање на информации. 

Пред да го доделат договорот, договорните органи ги обезбедуваат собраните 
информации на соодветниот понудувач, за да му дадат можност да го оспори или 
потврди отсуството на значајни грешки во понудата. 

6. Договорните органи можат да доделуваат договори врз основа на систем за 
динамично купување, побарувајќи понудите за конкретниот договор да бидат 
претставени во форма на електронски каталог. 

Договорните органи можат исто така да доделуваат договори во рамки на систем за 
динамично купување во согласност со точка (б) од став 4 и став 5, под услов барањето 
за учество во систем за динамично купување да е придружен од електронски каталог, 
во согласност со техничките спецификации и формат утврдени од договорниот орган. 
Овој каталог може подоцна кандидатите да го изменат, откако ќе бидат известени за 
намерата на договорниот орган да состават понуди преку постапката утврдена во точка 
(б) од став 4. 

Член 37 

Централизирани активности за купување и централизирани тела за купување 

1. Земји-членки можат да одредат дека договорни органи можат да набавуваат 
добра и/или услуги од или преку централно тело за купување кое нуди централизирана 
активност за купување согласно точка (а) од точка 14 од член 2(1). 

Земјите членки можат да обезбедат договорните органи да можат да добиваат работи, 
добра и услуги преку договори доделени од централен орган за купување, при 
користење на систем за динамично купување, кој е раководен од централен орган за 
купување, или, во рамки на предвиденото во вториот потстав од член 33(2), при 
користење на рамковна спогодба склучена од централен орган за купување, кој нуди 
централизирана активност за купување согласно точка (б) од точка 14 од член 2(1). 
Кога други договорни органи можат да користат систем за динамично купување, кој е 
раководен од централен орган за купување, тоа се наведува во поканата за учество во 
наддавање со која се утврдува систем за динамично купување. 

Во однос на првиот и вториот потстав, земјите-членки можат да предвидат одредени 
набавки да се вршат преку централни тела за купување или преку еден или повеќе 
конкретни централни тела за купување. 

2. Договорните органи ги извршуваат своите обврски според оваа директива, кога 
добиваат добра или услуги од централен орган за купување, кој нуди централизирана 
активност за купување согласно точка (а) од точка 14 од член 2(1). 

Покрај тоа, договорните органи ги извршуваат своите обврски според оваа директива, 
кога добиваат работи, добра или услуги преку договори доделени од централен орган 
за купување, при употреба на системи за динамично купување, кои се управувани од 
централен орган за купување, или, во рамки на утврденото во вториот потстав од член 
33(2), при користење на рамковна спогодба склучена од централен орган за купување, 
кој нуди централизирана активност за купување согласно точка (б) од точка (14) од 
член 2(1). 

Сепак, соодветните договорни органи, одговорни за почитување на обврските според 
оваа директива во однос на деловите кои сами ги одржуваат, како што се: 
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(а) доделување на договор во рамки на динамичен систем на купување, кој е 
раководен од централен орган за купување; 

(б) обновување на постапка за наддавање според рамковна спогодба 
склучена од централен орган за купување; 

(в) одредување, согласно точки (а) или (б) од член 33(4), кој економски 
оператор од оние кои се страна во рамковната спогодба, ќе исполни одредена 
задача на рамковната спогодба склучена од централен орган за купување. 

3. Сите постапки за набавки спроведени од централен орган за купување се 
спроведуваат со користење на електронски средства за комуникација во согласност со 
барањата од член 22. 

4. Договорните органи можат, без да применуваат постапки утврдени во оваа 
директива, да му доделат на централен орган за купување договор за јавна услуга, за 
спроведување на централизирани активности за купување. 

Таквите договори за јавни услуги можат да вклучат и помошни активности за 
купување. 

Член 38 

Повремени заеднички набавки 

1. Два или повеќе договорни органи можат да се договорат за заедничко 
извршување на одредени набавки. 

2. Кога постапката за доделување на набавка се спроведува целосно заеднички од 
името на и за сметка на сите засегнати договорни органи, тие имаат заедничка 
одговорност за исполнување на своите обврски според оваа директива. Ова важи и за 
случаи во кои една од договорните органи управува со постапката во свое име и за 
сметка на другите засегнати договорни органи. 

Кога постапката за доделување на набавка не се спроведува целосно од името на сите 
засегнати договорни органи и за нивна сметка, овие органи имаат заедничка 
одговорност само за оние делови кои ги исполнуваат заеднички. Секој договорен орган 
има сопствена одговорност за спроведување на своите обврски според оваа директива 
во однос на деловите кои ги управува во свое име и за своја сметка. 

Член 39 

Набавка со учество на договорни органи од различни земји-членки 

1. Без да е во спротивност со член 12, договорните органи од различни земји-
членки можат заеднички да доделуваат јавни договори, користејќи некое од средствата 
утврдени во овој член. 

Договорните органи не може да ги користат средствата предвидени во овој член за да 
ја избегнат примената на задолжителните одредби на јавното право во согласност со 
правото на Унијата кои се применуваат кон нив во нивната земја-членка. 

2. Земјите-членки не им забрануваат на своите договорни органи да користат 
централизирани активности за купување понудени од централните органи за купување 
кои се лоцирани во друга земја-членка. 

Во однос на централизираните активности за купување понудени од централен орган 
за купување, кој е основан во земја-членка различна од земјата на договорниот орган, 
земјите-членки можат по сопствен избор да одредат нивните договорни органи да ги 
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користат единствено централизираните активности за купување утврдени во точка (а) 
или во точка (б) од точка 14 од член 2(1). 

3. Обезбедувањето на централизирани активности за купување од централен орган 
за купување, основан во друга земја-членка, се врши во согласност со националните 
одредби на земјата-членка во која е основан централниот орган за купување. 

Националните одредби на земјата-членка во која е основан централниот орган за 
купување, се применува и во однос на: 

(а) доделувањето договори преку систем за динамично купување; 

(б) продолжувањето на постапка за наддавање според рамковна спогодба; 

(в) одредувањето согласно точки (а) или (б) од член 33(4), кој од 
економските оператори кои се страна во рамковната спогодба, ќе исполни 
одредена задача. 

4. Неколку договорни органи од различни земји-членки можат да доделуваат 
заеднички набавки, да склучуваат рамковни спогодби или да управуваат со систем за 
динамично купување. Тие можат, исто така, во рамки на предвиденото во вториот 
потстав од член 33(2), да доделуваат договори согласно рамковната спогодба или во 
рамки на системот за динамично купување. Освен ако потребните елементи не се 
регулирани со меѓународна спогодба склучена меѓу заинтересираните земји-членки, 
учесниците договорни органи склучуваат спогодба со која се утврдуваат: 

(а) одговорностите на страните и соодветните применливи национални 
одредби; 

(б) внатрешната организација на постапката за доделување набавка, 
вклучувајќи го и управувањето на постапката, распределба на работите, добрата 
или услугите кои се предмет на набавката, како и склучувањето на договори. 

Учесникот договорен орган ги извршува своите обврски според оваа директива, кога 
купува работи, добра или услуги од договорен орган, кој е одговорен за постапката за 
доделување набавка. Кога ги дефинираат одговорностите и применливото национално 
право како што е наведено во точка (а), учесничките договорни органи можат да 
распределат конкретни одговорности меѓу себе и да ги дефинираат релевантните 
одредби од националното право на соодветните земји-членки. Распределувањето 
одговорности и применливото национално право се наведуваат во документацијата за 
набавка при заеднички јавни набавки. 

5. Кога неколку договорни органи од различни земји-членки основаат заеднички 
субјект, вклучувајќи Европски групи за територијална соработка според Регулатива 
(ЕЗ) бр. 1082/2006 на Европскиот парламент и на Советот (1), или други субјекти 
основани според правото на Унијата, учесничките договорни органи се договорат со 
одлука на надлежниот орган на заедничкиот субјект за применливите национални 
правила за набавки на една од следниве земји-членки: 

(а) националните одредби на земјата-членка во која се наоѓа седиштето на 
заедничкиот субјект; 

(б) националните одредби на земјата-членка во која заедничкиот субјект ги 
извршува своите активности. 

                                                           
1 Регулатива (ЕЗ) бр. 1082/2006 на Европскиот парламент и на Советот од 5 јули 2006 година за 
Европската група за територијална соработка (ЕГТС) (Сл. весник L 210, 31.7.2006 година, стр. 19). 
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Спогодбите наведени во првиот потстав може да се применуваат за неограничен 
период, кога тоа е предвидено во основачкиот акт на заедничкиот субјект или да бидат 
ограничени за определен период, одредени видови договори или доделување на еден 
или повеќе посебни договори. 

ПОГЛАВЈЕ III 

Спроведување на постапката 

Оддел 1 

Подготовка 

Член 40 

Прелиминарни пазарни консултации 

Пред да започне постапката за доделување набавка, договорните органи можат да 
одржат пазарни консултации со цел подготовка на набавката и информирање на 
економските оператори за плановите и барањата за набавката. 

За таа цел, договорните органи можат на пример да побараат или прифатат совет од 
независни експерти или тела или од учесници на пазарот. Овие совети може да се 
користат при планирањето и спроведувањето на постапката за доделување набавка, 
под услов да не доведуваат до нарушување на конкуренцијата и на принципите на 
недискриминација и транспарентност. 

Член 41 

Претходно учество на кандидати или понудувачи 

Кога кандидат или понудувач или претпријатие поврзано со кандидат или понудувач 
го советува договорниот орган, во однос на член 40 или во други случаи, или на друг 
начин кој учествува во подготовката на постапката за доделување набавка, 
договорниот орган донесува соодветни мерки за да се обезбеди дека учеството на овој 
кандидат или понудувач не ја нарушува конкуренцијата. 

Овие мерки вклучуваат комуникација на другите кандидати и понудувачи на 
релевантни информации разменети во контекст на учеството на кандидатот или 
понудувачот во подготовката на постапката за доделување набавка и дефинирање на 
соодветни рокови за приемот на понуди. Кандидатот или понудувачот се исклучува од 
постапката само кога нема други начини да се обезбеди спроведување на обврската за 
почитување на принципот за еднаков третман. 

Пред секое такво исклучување, на кандидатите или понудувачите задолжително им се 
дава можност да докажат дека нивното учество во подготовката на постапката за 
доделување набавка не може да ја наруши конкуренцијата. Преземените мерки се 
документираат во индивидуалниот извештај, кој се бара согласно член 84. 

Член 42 

Технички спецификации 

1. Техничките спецификации дефинирани во Анекс VII, точка 1, се наведуваат во 
документацијата за набавка. Во техничките спецификации се дефинираат потребните 
карактеристики на работата, услугата или добрата. 

Овие карактеристики можат да се однесуваат и на специфичниот процес или метод за 
производство или обезбедување на бараните работи, добра или услуги, или на 
специфичен процес за друга фаза од нивниот животен циклус, дури и кога овие 
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фактори не се дел од основните карактеристики, под услов да се поврзани со предметот 
на договорот и да се пропорционални на неговата вредност и цели. 

Во техничките спецификации може, исто така, да се наведи дали ќе биде потребно 
пренесување на права на интелектуална сопственост. 

За сите набавки кои се наменети за користење од страна на физички лица, без разлика 
дали станува збор општо за јавноста или за персоналот на договорниот орган, 
техничките спецификации се подготвуваат така што, освен во оправдани случаи, ќе 
бидат прилагодени на критериумите за пристапност за лица со инвалидитет или да 
бидат со наменети за сите корисници. 

Кога задолжителни барања за пристапност се донесени со правен акт на Унијата, 
техничките спецификации се дефинираат со упатување на тие барања за критериуми за 
пристапност за лицата со инвалидитет или се наменети за сите корисници. 

2. Техничките спецификации треба да обезбедат еднаков пристап на економските 
оператори до постапката за доделување набавка и да не доведуваат до создавање на 
неосновани пречки за отворање на наддавањето за јавни набавки. 

3. Без да е во спротивност со задолжителните национални технички правила, 
доколку тие одговараат на правото на Унијата, техничките спецификации се 
дефинираат на еден од следниве начини: 

(а) преку барања за извршување или функционални барања, вклучувајќи и 
еколошки карактеристики, под услов параметрите да се доволно прецизно 
дефинирани, за да им овозможат на понудувачите да го одредат предметот на 
договорот, а на договорните органи, да доделат договорот; 

(б) со упатување на техничките спецификации според предност, на 
националните стандарди кои ги транспонираат европските стандарди, 
европските технички проценки, заедничките технички спецификации, 
меѓународните стандарди, други технички референтни системи воспоставени од 
европските тела за стандардизација, или кога нема такви, со упатување кон 
националните стандарди, националните технички одобренија или националните 
технички спецификации во врска со идејното решение, пресметката и 
извршувањето на работите и употребата на добрата; при секое упатување се 
додаваат зборовите „или еквивалентно (-и)“;  

(в) во однос на барањата за извршување или функционални барања наведени 
во точка (а), со упатување на техничките спецификации наведени во точка (б), 
како средство да се воведе претпоставка за согласност со овие барања за 
извршување или функционални барања; 

(г) со упатување на техничките спецификации наведени во точка (б), за 
одредени карактеристики, а за други, со упатување на барањата за извршување 
или функционални барања наведени во точка (а). 

4. Освен ако тоа не е оправдано со предметот на договорот, во техничките 
спецификации не се наведува одреден модел или извор или посебен процес кој ги 
карактеризира производите или услугите понудени од конкретен економски оператор, 
ниту трговска марка, патент, видови или конкретно потекло или производство, што би 
довело до фаворизирање или отстранување на одредени претпријатија или производи. 
Слично упатување е дозволено во исклучителни случаи, кога е невозможно предметот 
на договорот да се опише доволно прецизно и разбирливо согласно став 3. Кон тоа 
упатување се додаваат зборовите „или еквивалент(-и)“. 
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5. Кога договорен орган ја користи можноста за упатување на техничките 
спецификации наведени во точка (б) од став 3, тој не може да одбие понуда врз основа 
на тоа дека работите, добрата или услугите не одговараат на техничките спецификации 
на кои се однесува, откако понудувачот докаже во својата понуда на каков и да било 
соодветен начин, вклучувајќи преку доказите од член 44, дека понудените решенија ги 
задоволуваат на еквивалентен начин барањата дефинирани од техничките 
спецификации. 

6. Кога договорен орган ја користи можноста утврдена во точка (а) од став 3 да 
формулира технички спецификации во однос на барања за извршувањето или 
функционални барања, тој не може да одбие понуда за работи, добра или услуги кои 
одговараат на националните стандарди за транспонирање европски стандард, на 
европското техничко одобрение, општата техничка спецификација, меѓународниот 
стандард или техничко упатување воспоставен од европски орган за стандардизација 
ако овие спецификации се однесуваат на одредени барања за извршување и 
функционални барања. 

Во својата понуда, понудувачот докажува на соодветен начин, вклучувајќи ги и 
предвидените во член 44, дека се усогласени со стандардот работа, добра или услуга 
исполнувајќи ги барањата за извршување или функционалните барања на договорниот 
орган. 

Член 43 

Ознаки 

1. Кога договорните органи имаат намера да купат работи, добра или услуги со 
конкретни еколошки, социјални или други карактеристики во техничките 
спецификации, критериумите за доделување или условите за извршување на 
договорот, можат да бараат одредена ознака како доказ дека работите, услугите или 
добрата одговараат на бараните карактеристики, под услов да се исполнети сите 
подолу наведени услови: 

(а) барањата за означување се однесуваат само на критериуми поврзани со 
предметот на договорот, и се погодни за одредување на карактеристиките на 
работите, добрата или услугите кои се предмет на договорот; 

(б) барањата за означување се базираат на објективно проверливи и 
недискриминирачки критериуми; 

(в) ознаките се основани согласно отворена и транспарентна постапка, во 
која може да учествуваат сите заинтересирани страни, вклучувајќи владини 
тела, потрошувачи, социјални партнери, производители, дистрибутери и 
невладини организации; 

(г) ознаките се достапни за сите заинтересирани страни; 

(д) барањата за означување се одредуваат од трета страна, над која 
економскиот оператор, кој се пријавува за обележување, не може да има 
одлучувачко влијание. 

Кога договорните органи не бараат работите, добрата или услугите да ги исполнуваат 
сите барања за обележување, тие одредуваат кон кои барања за означување се 
доставува. 

Договорните органи кои бараат одредена ознака ги прифаќаат сите ознаки, кои ги 
потврдуваат работите, добрата или услугите кои одговараат на еквивалентни барања за 
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означување. 

Кога економскиот оператор очигледно не може да добие одредена ознака, определена 
од договорниот орган, или еквивалентна ознака во соодветниот период надвор од 
неговите причини, договорниот орган прифаќа други соодветни докази, кои можат да 
вклучуваат техничко досие на производителот, под услов соодветниот економски 
оператор да докаже дека работите, добрата или услугите кои треба да испорача, ги 
задоволуваат барањата на конкретната ознака или на конкретните барања наведени од 
договорниот орган. 

2. Кога одредена ознака ги исполнува условите предвидени во точки (б), (в), (г) и 
(д) од став 1, но исто така и ги утврдува барања, кои не се поврзани со предметот на 
договорот, договорните органи не ја бараат ознаката а можат да утврдат технички 
спецификации, како упатување само кон оние детални спецификации на ознаките или, 
кога е потребно, кон делови од нив, кои се поврзани со предметот на договорот и се 
погодни за одредување на карактеристиките на овој предмет. 

Член 44 

Извештаи од тестирања, сертификација и други докази 

1. Договорните органи можат да бараат од економските оператори да достават 
извештај од тестирањето од тело за оценување на усогласеноста или сертификат 
издаден од такво тело, како доказ за усогласеност со барањата или критериумите 
наведени во техничките спецификации, во критериумите за доделување или во 
условите за извршување на договорот. 

Кога договорните органи бараат сертификат издаден од конкретен орган за оценување 
на усогласеност, тие прифаќаат и сертификати од други еквивалентни органи за 
оценување на усогласеноста. 

За целите на овој став, тело за оценување на усогласеноста е тело, кое извршува 
активности за оценување на усогласеност, вклучувајќи калибрација, тестирање, 
сертификација и инспекција, и е акредитирано според Регулатива (ЕЗ) бр. 765/2008 на 
Европскиот парламент и на Советот (1). 

2. Договорните органи прифаќаат други соодветни докази освен оние наведени во 
став 1, како техничко досие на производителот, кога заинтересираните економски 
оператори нема пристап до сертификатите или извештаи од тестирање наведено во 
став 1 или нема можност да ги постигне соодветните рокови, под услов да нема 
пристап до нив надвор од неговите причини и под услов заинтересираните економски 
оператори да докажат дека работите, добрата и услугите одговараат на барањата или 
критериумите утврдени во техничките спецификации, критериумите за доделување 
или условите за извршување на договорот. 

3. Земјите-членки им ги обезбедуваат на други земји-членки на барање сите 
информација поврзани со доказите и документите доставени во согласност со член 
42(6), член 43 и ставови 1 и 2 од овој член. Надлежните органи на земјата-членка во 
која е основан економскиот оператор, ја обезбедуваат оваа информација во согласност 
со член 86. 

Член 45 

                                                           
1 Регулатива (ЕЗ) бр. 765/2008 на Европскиот парламент и на Советот од 9 јули 2008 година за 
утврдување на барањата за акредитација и надзор на пазарот во однос на понудата на пазарот на 
производи и за укинување на Регулатива (ЕЕЗ) бр. 339/93 (Сл. весник L 218, 13.8.2008 година, стр. 30). 
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Варијанти 

1. Договорните органи можат да им одобрат на понудувачите или да бараат од нив 
да достават варијанти. Тие наведуваат дали дозволуваат или бараат варијанти во 
известувањето за договор или кога известување за првичните информации се користи 
како покана за учество во постапка за наддавање, во повикот за потврдување на 
интерес. Презентацијата на варијанти не е дозволена без такво наведување. 
Варијантите треба да се поврзани со предметот на договорот. 

2. Договорните субјекти кои дозволуваат или бараат варијанти ги наведуваат во 
документацијата за набавка минималните барања што треба да ги исполнат 
варијантите, како и сите конкретни барања за нивно претставување, особено дали 
можат да се достават варијанти само кога се доставува понуда која не е варијанта. Тие 
гарантираат исто така, дека избраните критериуми за доделување може да се применат 
како кон варијантите кои ги исполнуваат овие минимални барања, така и кон 
редовните понуди кои не се варијанти. 

3. Се земаат предвид само варијанти кои ги исполнуваат минималните барања 
утврдени од договорните органи. 

Во постапки за доделување на договори за јавни добра или услуги, договорните органи 
кои дозволиле или бараат варијанти не можат да одбијат варијанта само врз основа на 
тоа дека нивниот избор би довел до склучување на договор за услуги наместо на 
договор за јавни добра или на договор за добра наместо на договор за услуги. 

Член 46 

Поделба на договорите на делови 

1. Договорните органи можат да одлучат да доделат договор во форма на посебни 
делови и можат да ја одредат големината и предметот на овие делови. 

Освен кај договорите чија поделба е задолжителна согласно став 4 од овој член, 
договорните органи ги посочуваат главните причини за нивната одлука да не ги делат 
на делови, кои ќе бидат вклучени во документацијата за набавка или во 
индивидуалниот извештај наведен во член 84. 

2. Договорните органи наведуваат во известувањето за договор или во поканата за 
потврдување на интерес дали понудите можат да се достават за една, за неколку или за 
сите делови. 

Договорните органи можат, дури и кога е дозволено понуди да се поднесуваат за 
неколку или за сите делови, да го ограничат бројот на делови, кои можат да бидат 
доделени на еден понудувач, под услов максималниот број делови на понудувач да е 
наведен во известувањето за договорот или во повикот за потврдување на интерес. 
Кога примената на критериумите за доделување би можела да доведе до доделување на 
повеќе од максималниот број на делови на еден понудувач, договорните органи ги 
наведуваат во документацијата за набавка објективните и недискриминирачки 
критериуми или правила кои имаат намера да ги применуваат за да се утврди кои 
делови ќе се доделуваат. 

3. Кога е можно повеќе од еден дел да се додели на еден понудувач, земјите-
членки можат да им обезбедат на договорните органи можност да доделуваат договори 
комбинирајќи неколку или сите делови, под услов во известувањето за договор или во 
поканата за потврдување на интерес да посочиле дека ја задржуваат оваа можност и ги 
посочиле деловите или групите од деловите кои можат да се комбинираат. 
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4. Земјите-членки можат да го применуваат вториот потстав од став 1, како 
задолжителен при доделување договори во форма на посебни делови според услови 
кои се наведуваат во согласност со нивното национално право и имајќи го предвид 
правото на Унијата. Во таков случај исто така се применува првиот потстав од став 2 и 
каде што е соодветно, став 3. 

Член 47 

Дефинирање на рокови 

1. При утврдување на роковите за прием на понуди и барања за учество, 
договорните органи водат сметка за сложеноста на договорот и времето потребно за 
составување понуди, без да е во спротивност со минималните рокови утврдени во 
членови 27 до 31. 

2. Кога понудите можат да се состават само по посетата на објектот или по 
проверка на место на документите, придружната документација за набавка, роковите за 
прием на понуди кои не можат да бидат подолги од минималните рокови наведени во 
членови 27 до 31, се определуваат така што сите заинтересирани економски оператори 
ќе можат да се запознаат со сите информации потребни за подготвување на понуди. 

3. Договорните органи ги продолжуваат роковите за прием на понуди, за сите 
заинтересирани економски оператори да можат да се запознаат со сите информации 
потребни за подготвување на понуди, во следниве случаи: 

(а) кога без разлика од кои причини, дополнителните информации, иако 
побарани навреме од економскиот оператор не се претставени најдоцна шест 
дена пред истекот на рокот за примање на понуди. Во случај на забрзана 
постапка како што е наведено во член 27(3) и член 28(6), овој период е четири 
дена; 

(б) кога се прават значителни промени во документацијата за набавката. 

Продолжувањето на рокот мора да е пропорционално на релевантноста на 
информациите или промената. 

Од договорните органи не се бара да ги продолжуваат роковите кога дополнителните 
информации не биле побарани навреме или кога нивното значење за подготвување на 
понуди е незначително. 

Оддел 2 

Објавување и транспарентност 

Член 48 

Известувања за прелиминарни информации 

1. Договорните органи можат да ги објавуваат своите намери за планирани јавни 
набавки преку објавување на известување за првични информации. Овие известувања 
ги содржат информациите наведени во Дел Б, оддел I од Анекс V. Тие се објавуваат од 
страна на Канцеларијата за публикации на Европската унија или од договорните 
органи на нивните профили на купувачи во согласност со точка 2(б) од Анекс VIII. 
Кога известувањето за првичните информации е објавено од договорните органи на 
нивниот профил на купувач, тие го испраќаат на Канцеларијата за публикации на 
Европската унија известувањето за објавување на нивниот профил на купувач во 
согласност со Анекс VIII. Овие известувања треба да ги содржат информациите 
наведени во Анекс V дел А. 
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2. За ограничени и постапки за наддавање со преговарање, договорните органи кои 
се надвор од центарот можат да користат известување за првични информации како 
покана за учество во постапка за наддавање утврдена во член 26(5), под услов 
известувањето да ги исполнува сите подолу наведени услови: 

(а) дa се однесува токму на добрата, работите или услугите кои ќе бидат 
предмет нa договорот што ќе се додели; 

(б) да посочува дека договорот ќе биде доделен преку ограничен повик или 
постапка за наддавање со преговарање без понатамошно објавување на покана 
за учество во постапка за наддавање и да поканува заинтересирани економски 
оператори да го изразат својот интерес; 

(в) да ги содржи, во прилог на информациите наведени во Дел Б, оддел I од 
Анекс V, информациите наведени во Дел Б, оддел II од Анекс V; 

(г) да е испратено за објавување помеѓу 35 дена и 12 месеци пред датумот на 
испраќање на поканата наведен во член 54(1). 

Вакви известувања не се објавуваат на профилот на купувачот. Сепак, дополнителното 
објавување на национално ниво според член 52, ако има, може да се врши на профилот 
на купувач. 

Периодот опфатен со известувањето за првичните информации, продолжува најмногу 
12 месеци од датумот на испраќање на известувањето за објавување. Сепак, во случај 
на јавни набавки за социјални и други специфични услуги, известувањето за првичните 
информации, наведено во точка (б) од член 75(1), може да опфаќа период подолг од 12 
месеци. 

Член 49 

Известувања за договори 

Известувањата за договори се користат како покана за учество во постапки за 
наддавање во однос на сите постапки, без да е во спротивност со вториот потстав од 
член 26(5) и член 32. Известувањата за договори треба да ги содржи информациите 
утврдени во Анекс V, дел В и се објавуваат во согласност со член 51. 

Член 50 

Известувања за доделување договори 

1. Не подоцна од 30 дена по склучувањето на договор или рамковна спогодба, по 
одлуката за доделување или склучување, договорните органи испраќаат известување за 
доделување договор за резултатите од постапката за набвака. 

Ова известување треба да ги содржи информациите утврдени во Анекс V, дел Г и се 
објавува во согласност со член 51. 

2. Кога поканата за учество во постапка за наддавање за соодветниот договор е 
направена во форма на известување за првичните информации и договорниот орган 
одлучил да не додели други договори за време на периодот опфатен со известувањето 
за првичните информации, тоа се наведува во известувањето за доделен договор. 

Во случај на рамковни спогодби склучени во согласност со член 33, договорните 
органи не се обврзани да испратат известување за резултатите од постапката за набавка 
за секој договор заснован на таква спогодба. Земјите-членки можат да предвидат 
договорните органи да ги групираат на квартална основа известувањата за резултати од 
постапката за набавка за договори засновани на рамковна спогодба.  Во тој случај 
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договорните страни испраќаат групирани известувања во рок од 30 дена по истекот на 
секој квартал. 

3. Договорните органи испраќаат известување за доделување на договори во рок 
од 30 дена од доделување на секој договор кој е врз основа на систем за динамично 
купување. Тие сепак можат да ги групираат овие известувања на квартална основа. Во 
тој случај, тие испраќаат групирани известувања во рок од 30 дена по истекот на секој 
квартал. 

4. Одредени информации за доделување на договор или склучување на рамковна 
спогодба може да не бидат објавени кога нивното откривање би попречило 
спроведување на законот или би било во спротивност со јавниот интерес поради други 
причини, би му наштетиле на легитимните комерцијални интереси на одреден јавен 
или приватен економски оператор или би ја загрозила лојалната конкуренција меѓу 
економските оператори. 

Член 51 

Форма и начин на објавување на известувањата 

1. Известувањата наведени во членови 48, 49 и 50 треба да ги содржат 
информациите утврдени во Анекс V, во форма на стандардни обрасци, вклучувајќи 
стандардни форми за коригендуми. 

Комисијата ги утврдува тие стандардни обрасци преку акти за спроведување. Овие 
акти за спроведување се донесуваат во согласност со советодавната постапка наведена 
во член 89(2). 

2. Известувањата наведени во членови 48, 49 и 50 се подготвуваат, преку 
електронски средства се пренесуваат на Канцеларијата за публикации на Европската 
унија и се објавуваат во согласност со Анекс VIII. Известувањата се објавуваат не 
подоцна од пет дена по нивното испраќање. Трошоците за објавување на 
известувањата од страна на Канцеларијата за публикации на Европската унија се на 
товар на Унијата. 

3. Известувањата наведени во членови 48, 49 и 50 се објавуваат во целост на 
службениот(-те) јазик(-ци) на институциите на Унијата, избрани од договорниот орган. 
Таа јазична верзија или тие јазични верзии го/ги претставува(-ат) единствениот 
автентичен текст(-ови). Резиме на важните елементи од секое известување се објавува 
на другите службени јазици на институциите на Унијата. 

4. Канцеларијата за публикации на Европската унија гарантира дека целиот текст 
и резиме на известувањата за првичните информации според член 48(2) и поканите за 
учество во постапки за наддавање, воведуваат систем за динамично купување, како 
што е наведено во точка (а) од член 34(4) продолжуваат да се објавуваат: 

(а) во случај на известувања за првични информации, за 12 месеци или до 
добивање на известување за доделување договор како што е предвидено во член 
50, во кое се наведува дека во текот на 12 месечниот период опфатен со 
поканата за учество во постапката за наддавање, нема да се доделуваат други 
договори. Сепак, во случај на јавни договори за социјални и други специфични 
услуги известувањето за првичните информации, наведено во точка (б) од член 
75(1), ќе продолжи да се објавува до крајот на првично наведениот рок на 
важност или до приемот на известување за доделување договор како што е 
предвидено во член 50, во кое се наведува дека за време на периодот опфатен со 
поканата за учество во постапки за наддавање, нема да се доделуваат други 
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договори; 

(б) во случај на покани за учество во постапки за наддавање, воведување 
систем за динамично купување, за периодот на важност на системот за 
динамично купување. 

5. Договорните органи треба да се во можност да докажат на кои датуми биле 
испратени известувањата. 

Канцеларијата за публикации на Европската унија на договорниот орган им испраќа 
потврда за прием на известувањето и за објавувањето на испратените информации, 
наведувајќи го датумот на тоа објавување. Таквата потврда претставува доказ за 
објавувањето. 

6. Договорните органи можат да објавуваат известувања за јавни договори, за кои 
не важи условот за објавување утврден во оваа директива, под услов таквите 
известувања да се испратени до Канцеларијата за публикации на Европската унија по 
електронски пат во согласност со форматот и постапката за пренос, наведени во Анекс 
VIII.  

Член 52 

Објавување на национално ниво 

1. Известувањата наведени во членови 48, 49 и 50 и информациите кои се наоѓаат 
во нив не се објавуваат на национално ниво пред објавувањето на член 51. Сепак, 
објавувањето може да се изврши на национално ниво, кога договорните органи не биле 
известени за објавувањето во рок од 48 часа по потврдувањето на приемот на 
известувањето во согласност со член 51. 

2. Известувањата објавени на национално ниво не може да содржат информации 
освен информациите кои се содржат во известувањата испратени до Канцеларијата за 
публикации на Европската унија или оние објавени на профилот на купувачот, но во 
нив се наведува датумот на испраќање на известувањето до Канцеларијата за 
публикации на Европската унија или објавувањето на профилот на купувачот. 

3. Известувањата за првични информации не се објавуваат на профилот на 
купувачот пред да биде испратено известување за нивно објавување во таа форма до 
Канцеларијата за публикации на Европската унија. Во нив се наведува датумот на 
испраќање. 

Член 53 

Пристап до документацијата за набавки по електронски пат 

1. Договорните органи нудат неограничен и целосен бесплатен директен пристап 
по електронски пат до документацијата за набавката од денот на објавување на 
известувањето во согласност со член 51 или датумот на испраќање на повикот за 
потврдување на интерес. Во текстот на известувањето или поканите за потврдување на 
интерес се наведува интернет адресата на која е достапна документацијата за набавки. 

Кога за една од причините наведени во вториот потстав од член 22(1), не може да се 
обезбеди неограничен и целосен бесплатен директен пристап по електронски пат до 
одредена документација за соодветната набавка, договорните органи можат да наведат 
во известувањето или поканата за потврдување на интерес дека соодветната 
документација за набавката ќе биде испратена на друг начин, а не по електронски пат, 
во согласност со став 2 од овој член. Во таков случај рокот за доставување понуди е 
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продолжен за пет дена, освен во оправдани итни околности согласно наведеното во 
член 27(3), член 28(6) и четвртиот потстав од член 29(1). 

Кога не може да се обезбеди неограничен и целосен бесплатен директен пристап по 
електронски пат до одредена документација за набавка, бидејќи договорните органи 
планираат да го применуваат член 21(2) од оваа директива, тие наведуваат во 
известувањето или поканата за потврдување на интерес какви мерки насочени кон 
заштита на доверливоста на информациите, е неопходно да се преземат и како може да 
се добие пристап до соодветната документација. Во таков случај рокот за доставување 
понуди е продолжен за пет дена, освен во оправдани итни околности согласно 
наведеното во член 27(3), член 28(6) и четвртиот потстав од член 29(1). 

2. Доколку тоа е побарано навреме, договорните органи на сите понудувачи кои 
учествуваат во постапката за набавка им обезбедуваат дополнителни информации кои 
се однесуваат на инструкции и дополнителна документација, не подоцна од шест дена 
пред утврдениот рок за прием на понудите. Во случај на забрзана постапка како што е 
наведено во член 27(3) и член 28(6), овој период е четири дена. 

Член 54 

Покани за кандидати 

1. Во ограничени постапки, со конкурентен дијалог, партнерствата за иновации и 
постапки за наддавање со преговарање, договорните органи повикуваат истовремено и 
во писмена форма избраните кандидати да ги достават своите понуди или, во случај на 
конкурентен дијалог, да земат учество во дијалогот. 

Кога известување за првичните информации се користи како покана за учество во 
наддавање согласно член 48(2), договорните органи ги повикуваат истовремено и во 
писмена форма економските оператори кои изразиле интерес да го потврдат својот 
интерес. 

2. Во поканите од став 1 од овој член се наведува електронската адреса, на која е 
доставен директен пристап по електронски пат до документацијата за набавката. 
Поканите се придружени со документација за набавката, кога до оваа документација не 
е обезбеден неограничен и целосен, бесплатен, директен пристап заради причините 
наведени во вториот или третиот потстав од член 53(1) и не биле веќе обезбедени на 
друг начин. Покрај тоа, поканите наведени во став 1 од овој член ги содржат 
информациите утврдени во Анекс IX. 

Член 55 

Информирање на кандидатите и понудувачите 

1. Договорните органи треба што е можно побрзо да го информираат секој 
кандидат и понудувач за одлуките донесени во врска со склучувањето на рамковна 
спогодба, доделувањето на договор или прием во систем за динамично купување, 
вклучувајќи и за причините за секоја одлука да не се склучи рамковна спогодба, да не 
се додели договор за кој имало покана за учество во наддавање, да се почне повторно 
постапка или да не се воведува систем за динамично купување. 

2. На барање на соодветниот кандидат или понудувач, договорниот орган треба 
што е можно побрзо и во сите случаи не подоцна од 15 дена по приемот на писменото 
барање, да информира: 

(а) за секој неуспешен кандидат за причините за одбивање на неговата 
пријава за учество, 
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(б) за секој неуспешен понудувач за причините за отфрлање на неговата 
понуда, вклучувајќи и во случаите наведени во член 42(5) и (6), причините за 
неговата одлука да не ја смета понудата за еквивалентна или неговата одлука 
дека работите, добрата или услугите не ги исполнуваат барањата за 
извршувањето или функционалните барања, 

(в) за секој понудувач кој поднел прифатлива понуда, за карактеристиките и 
релативните предности на избраната понуда, како и за името на успешниот 
понудувач или страните во рамковната спогодба, 

(г) за секој понудувач кој поднел прифатлива понуда, за спроведувањето и 
текот на преговорите и дијалогот со понудувачите. 

3. Договорните органи може да одлучат да одбијат пристап до одредени 
информации наведени во ставови 1 и 2, во однос на доделувањето договор, заклучокот 
од рамковните спогодби или прием во систем за динамично купување, кога 
објавувањето на тие информации би го попречило спроведувањето на законот или би 
било во спротивност со јавниот интерес, би им наштетило на законските трговски 
интереси на одреден јавен или приватен економски оператор, или би ја довело во 
прашање праведната конкуренција меѓу економските оператори. 

Оддел 3 

Избор на учесници и доделување договори 

Член 56 

Општи начела 

1. Договорите се доделуваат врз основа на критериумите утврдени во согласност 
со членови 67 до 69, под услов договорниот орган да потврдил во согласност со 
членови 59 до 61, дека се исполнети сите услови наведени подолу: 

(а) понудата одговара на барањата, условите и критериумите наведени во 
известувањето за договор или поканата за потврдување на интерес и во 
документацијата за набавка, земајќи го предвид, каде што е применливо, член 
45; 

(б) понудата е поднесена од понудувач кој не е исклучен во согласност со 
член 57 и кој ги задоволува критериумите за избор утврдени од договорниот 
орган во согласност со член 58 и каде што е применливо, недискриминирачките 
правила и критериуми од член 65. 

Договорните органи можат да одлучат да не го доделуваат договорот на понудувачот 
кој поднел економски најповолна понуда, кога утврдиле дека понудата не одговара на 
важечките обврски наведени во член 18(2). 

2. Во отворени постапки, договорните органи можат да одлучат да ги разгледаат 
понудите, пред да се потврди недостатокот на основи за исклучување и исполнувањето 
на критериумите за избор во согласност со членови 57 до 64. Кога ја користите оваа 
можност, тие гарантираат дека проверката за недостаток на основи за исклучување и за 
исполнувањето на критериуми за избор се врши на непристрасен и транспарентен 
начин, така што ниту еден договор не се доделува на понудувач кој би требало да е 
исклучен согласно член 57 или кој не ги исполнува критериумите за избор, 
идентификувани од страна на договорниот орган. 

Земјите-членки можат да го исклучат користењето на постапката од првиот потстав, 
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или да го ограничат, за одредени видови набавки или посебни околности. 

3. Кога информациите или документација, која треба да биде доставена од 
економски оператори, или изгледа нецелосни или погрешна или кога недостигаат 
конкретни документи, договорните органи можат, освен ако националното право во 
согласност со оваа директива, не предвидува поинаку, да побараат соодветни 
економски оператори да достават, дополнат, појаснат или пополнат релевантни 
информации или документација во соодветен рок, под услов барањата за ова да се 
упатени во целосна согласност со принципите на еднаквост и транспарентност. 

4. Комисијата е овластена да донесува делегирани акти во согласност со член 87 за 
измена на списокот во Анекс X, кога е потребно, за додавање на нови меѓународни 
договори ратификувани од сите земји-членки, или кога наведените постојни 
меѓународни договори веќе не се ратификувани од сите земји-членки или претрпеле 
други измени, на пример во однос на нивното поле на примена, содржина или назив. 

Пододдел 1 

Критериуми за квалитетен избор 

Член 57 

Основи за исклучување 

1. Договорните органи го исклучуваат економскиот оператор од учество во 
постапка за доделување на набавка, кога утврдуваат преку проверка во согласност со 
членови 59, 60 и 61, или кога дознале на друг начин, дека овој економски оператор е 
осуден со конечна пресуда за една од следниве причини: 

(а) учество во криминална организација како што е дефинирано во член 2 од 
Рамковната одлука 2008/841/ПВР на Советот (1); 

(б) корупција, како што е дефинирано во член 3 од Конвенцијата за борба 
против корупцијата во која учествуваат службени лица на Европските заедници 
или службени лица на земјите-членки на Европската унија (2), и член 2(1) од 
Рамковната одлука 2003/568/ПВР на Советот (3), како и корупција како што е 
дефинирано во националното право на договорниот орган или договорниот 
субјект или на економскиот оператор; 

(в) измама во рамки на значењето на член 1 од Конвенцијата за заштита на 
финансиските интереси на Европските заедници (4); 

(г) терористички кривични дела или кривични дела поврзани со 
терористичките активности, како што е дефинирано во членови 1 и 3 од 
Рамковна одлука 2002/475/ПВР на Советот (5) соодветно, или предизвикување, 
помагање или соучество или обид за извршување на кривично дело, како што е 
наведено во член 4 од истата Рамковна одлука; 

(д) перење пари или финансирање на тероризам, како што е дефинирано во 

                                                           
1 Рамковна одлука 2008/841/ПВР на Советот од 24 октомври 2008 година за борба против 
организираниот криминал (Сл. весник L 300, 11.11.2008 година, стр. 42). 
2 Сл. весник C 195, 25.6.1997 година, стр. 1. 
3 Рамковна одлука 2003/568/ПВР на Советот од 22 јули 2003 година за борба против корупција во 
приватниот сектор (Сл. весник L 192, 31.7.2003 година, стр. 54). 
4 Сл. весник C 316, 27.11.1995 година, стр. 48. 
5 Рамковна одлука 2002/475/ПВР на Советот од 13 јуни 2002 година за борба против тероризмот (Сл. 
весник L 164, 22.6.2002 година, стр. 3). 
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член 1 од Директива 2005/60/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот (1); 

(ѓ) детски труд и други форми на трговија со луѓе како што е дефинирано во 
член 2 од Директива 2011/36/EУ на Европскиот парламент и на Советот (2). 

Обврската за исклучување на економскиот оператор се применува и кога лицето 
осудено со конечна пресуда е член на административниот, управниот или надзорниот 
орган на овој економски оператор или има овластувања да претставува, да донесува 
одлуки или да контролира во рамките на овие органи. 

2 Економски оператор се исклучува од учество во постапка за набавка, кога 
договорниот орган знае дека овој економски оператор ги прекршил своите обврски во 
однос на плаќањето на даноци или социјални придонеси и тоа е утврдено со судска или 
административна одлука  со конечен и обврзувачки карактер во согласност со правните 
норми на државата во која тој е основан, или со оние на земјата-членка на договорниот 
орган или договорниот субјект. 

Покрај тоа, договорните органи можат, по сопствена иницијатива или на барање на 
земјите-членки, да исклучат од учество во постапка за доделување набавка економски 
оператор кога договорниот орган може да докаже со соодветни средства дека тој 
економски оператор ги прекршил своите обврски во однос на плаќањето на даноци или 
социјални придонеси. 

Овој став престанува да се применува кога економскиот оператор ги исполнил своите 
обврски за плаќање или откако ќе склопи обврзувачка обврска за плаќање даноци или 
социјални придонеси, вклучувајќи, кога е применливо, сите настанати камати или 
казни. 

3. Земјите-членки може да предвидат исклучок од задолжителното исклучување 
во ставовите 1 и 2, во исклучителни случаи, поради важни причини од јавен интерес, 
како што се јавното здравје или заштитата на животната средина. 

Земјите-членки, исто така, можат да предвидат исклучок од задолжителното 
исклучување предвидено во став 2, кога исклучувањето би било очигледно 
непропорционално, особено кога не се платени само незначителни износи на даноци 
или социјални придонеси или кога економскиот оператор е известен за точниот износ 
како последица на прекршувањето на обврските во однос на плаќањето на даноци или 
социјални придонеси, во момент во кој не бил во можност да ги преземе мерките 
предвидени во третиот потстав од став 2, пред истекот на рокот за побарување на 
учество, или во отворени постапки, пред истекот на рокот за поднесување на пријавата. 

4. Договорните органи можат, по сопствена иницијатива или по барање на 
земјите-членки, да исклучат од учество во набавка даден економски оператор кој се 
наоѓа во една од следниве ситуации: 

(а) кога договорниот орган може да докаже, на каков и да е соодветен начин, 
дека се прекршени применливите обврски наведени во член 18(2); 

(б) кога економскиот оператор е во стечај или е предмет на постапка за стечај 
или ликвидација, кога средствата му се управувани од ликвидатор или од судот 

                                                           
1 Директива 2005/60/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 26 октомври 2005 година за 
спречување на користењето на финансискиот систем за целите на перење пари и финансирање на 
тероризам (Сл. весник L 309, 25.11.2005 година, стр. 15). 
2 Директива 2011/36/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 5 април 2011 година за спречување и 
борба против трговијата со луѓе и заштитата на жртвите од него и за замена на Рамковната одлука 
2002/629/ПВР на Советот (Сл. весник L 101, 15.4.2011 година, стр. 1). 
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кога има договор со доверители, кога неговите деловни активности се одземени 
или се во слична ситуација која произлегува од слична постапка според 
националните закони и одредби; 

(в) кога договорниот орган може да покаже на соодветен начин дека 
економскиот оператор е виновен за сериозна професионална злоупотреба на 
службена должност, што го доведува во прашање неговиот интегритет; 

(г) кога договорниот орган има доволно убедливи докази дека економскиот 
оператор има склучено договори со други економски оператори насочени кон 
нарушување на конкуренцијата; 

(д) кога конфликтот на интереси во рамки на значењето на член 24, не може 
да биде ефикасно решен со други помалку наметливи мерки; 

(ѓ) кога прекршувањето на конкуренцијата поради претходното учество на 
економските оператори во подготовката на постапката за набавки, согласно 
наведеното во член 41, не може да биде поправено со други помалку наметливи 
мерки; 

(е) кога економскиот оператор дозволил значителни или трајни недостатоци 
при исполнувањето на основните услови во претходен јавен договор, претходен 
договор со договорен субјект или претходен договор за концесија, да доведат до 
предвремено раскинување на овој претходен договор, исплата на надомест или 
други слични санкции; 

(ж) кога економскиот оператор е виновен за сериозно погрешно наведување 
при обезбедување на информациите потребни за проверка на недостатокот на 
основи за исклучување или за исполнување на критериумите за избор, ако ги 
затаил таквите информации или не е во состојба да ги достави потребните 
документи како поддршка за тие информации согласно член 59; или 

(з) кога економскиот оператор се обидел да изврши недозволено влијание 
врз процесот на донесување на одлуки од договорниот орган, да добие 
доверливи информации кои можат да му дадат неоправдана предност во 
постапката за набавка, или поради небрежност да обезбеди лажни информации 
кои може да имаат значајно влијание врз одлуките во однос на исклучувањето, 
изборот или доделувањето; 

Независно од точка (б) од првиот потстав, земјите-членки можат да бараат или да 
предвидат можност договорниот орган да не го исклучува економскиот оператор, кој 
се наоѓа во една од ситуациите наведени во таа точка, кога договорниот орган утврдил 
дека соодветниот економски оператор ќе биде во состојба да го изврши договорот, 
земајќи ги предвид важечките национални правила и мерки за продолжување на 
деловните активности во ситуациите наведени во точка (б). 

5. Договорните органи во кое било време на постапката можат да исклучат 
економски оператор, ако се покаже дека соодветниот економски оператор, поради свои 
дејства или пропусти пред или во текот на постапката, се наоѓа во една од ситуациите 
наведени во ставови 1 и 2. 

Во секој момент од постапката, договорните органи можат, по сопствена иницијатива 
или на барање на земјите-членки, да исклучат економски оператор ако се покаже дека 
економскиот оператор, поради свои дејства или пропусти пред или во текот на 
постапката, се наоѓа во една од ситуациите наведени во став 4. 
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6. Секој економски оператор кој се наоѓа во една од ситуациите наведени во 
ставови 1 и 4, може да достави докази за тоа дека мерките кои ги презел економскиот 
оператор се доволни за докажување на неговата сигурност и покрај постоењето на 
соодветната основа за исклучување. Ако тие докази се сметаат како доволни, 
соодветниот економски оператор нема да биде исклучен од постапката за набавка. 

За таа цел, економскиот оператор докажува дека платил или е во процес на исплата на 
надомест за сите штети настанати како резултат од кривичното дело или прекршокот, 
дека целосно ги разјаснил фактите и околностите во активна соработка со истражните 
органи и има дека преземено конкретни технички, организациски и кадровски мерки 
кои се соодветни за спречување на нови кривични дела или прекршоци. 

Мерките кои ги преземаат економските оператори се оценуваат земајќи ги предвид 
сериозноста и посебните околности на кривичното дело или прекршокот. Кога мерките 
се смета дека не се доволни, соодветниот економски оператор добива изјава со 
причините за таа одлука. 

Економски оператор кој бил исклучен со конечна пресуда за учество во постапки за 
набавки или концесии, нема право да ја користи можноста предвидена во овој став за 
време на траењето на исклучувањето, што произлегува од таа пресуда во земјата-
членка во која е ефективна пресудата. 

7. Земјите-членки ги утврдуваат условите за примена на овој член со закони, 
регулативи или административни одредби, почитувајќи го правото на Унијата. Тие, 
особено го утврдуваат максималниот период на исклучување во случај кога 
економскиот оператор не ги презел мерките наведени во став 6, за да ја докаже својата 
сигурност. Кога рокот на исклучување не е определен со конечна пресуда, тој не може 
да надмине пет години од датумот на осудувањето со конечна пресуда во случаите 
наведени во став 1 и три години од денот на односниот настан во случаите наведени во 
став 4. 

Член 58 

Критериуми за избор 

1. Критериумите за избор може да се однесуваат на: 

(а) соодветноста за извршување на професионалната активност; 

(б) економската и финансиска состојба; 

(в) техничките и професионални способности. 

Договорните органи можат да им ги наметнат критериумите на економските оператори 
наведени во ставови 2, 3 и 4 само како барања за учество. Тие ги ограничуваат 
условите само на оние кои се соодветни за да се осигурат дека кандидатот или 
понудувачот има како правни и финансиски можности, така и технички и 
професионални способности да ги исполни договорите. Сите барања треба да се 
пропорционални на предметот на договорот и да се поврзани со него. 

2. Во однос на погодноста за вршење на професионалната активност, договорните 
органи можат да бараат од економските оператори да бидат внесени во еден од 
професионалните или трговски регистри во нивната земја-членка на регистрирано 
седиште, како што е опишано во Анекс XI, или да го исполнат секое друго барање, 
наведено во тој анекс. 

Во постапките за доделување набавка за услуги, кога економските оператори треба да 
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имаат конкретно овластување или да бидат членови на одредена организација за да 
можат да вршат соодветната услуга во својата земја на потекло, договорниот орган 
може да побара од нив да докажат дека имаат такво овластување или членство. 

3. Во однос на економската и финансиска состојба, договорните органи можат да 
воведуваат барања со кои ќе се осигурат дека економските оператори го поседуваат 
потребниот економски и финансиски капацитет за извршување на договорот. За таа 
цел, договорните органи можат да бараат, особено економските оператори да имаат 
одреден минимален годишен обрт, вклучувајќи одреден минимален обрт во областа 
опфатена со договорот. Покрај тоа, договорните органи можат да побараат 
економските оператори да обезбедат информации за годишните извештаи кои го 
покажуваат на пример односот меѓу активата и пасивата. Тие исто така можат да 
бараат соодветно ниво на осигурување за ризикот „професионална одговорност“. 

Бараат од економските оператори минимален годишен обрт кој не може да надмине 
најмногу двапати проценета вредност на договорот, освен во оправдани случаи кои се 
однесуваат на пример до конкретните ризици поврзани со природата на работите, 
услугите или добрата. Договорниот орган ги наведува главните причини за ова барање 
во документацијата за набавка или во индивидуалниот извештај од член 84. 

Така на пример, односот меѓу активата и пасивата може да се земе предвид кога 
договорниот орган ги прецизира методите и критериумите за тоа во документацијата за 
набавката. Овие методи и критериуми треба да бидат транспарентни, објективни и 
недискриминирачки. 

Кога договорот е поделена на делови, овој член се однесува на секој дел. Договорниот 
орган може да одредува минимален годишен обрт кој е потребен за економските 
оператори, во однос на групи од делови, во случај на успешниот понудувач да му се 
доделат неколку делови за истовремено извршување. 

Кога договори се доделуваат врз основа на рамковна спогодба по обновување на 
постапка за наддавање, максималниот услов за годишен обрт во вториот потстав од 
овој став се пресметува врз основа на очекуваниот максимален износ на конкретните 
договори кои ќе се спроведуваат истовремено, или кога тој не е познат, врз основа на 
проценетата вредност на рамковната спогодба. При системи за динамично купување 
максималниот годишен обрт наведен во вториот потстав се пресметува врз основа на 
очекуваниот максимален износ на конкретните договори доделени според тој систем. 

4. Во однос на техничките и професионални способности, договорните органи 
можат да наметнат барања со кои ќе се осигура дека економските оператори ги 
поседуваат потребните човечки и технички ресурси и искуство за извршување на 
договорот според соодветен стандард за квалитет. 

Договорните органи можат особено да бараат економските оператори да поседуваат 
доволно искуство, прикажано преку соодветни препораки за извршени договори во 
минатото. Договорниот орган може да прифати дека економскиот оператор не ги 
поседува потребните професионални способности кога утврдил дека економскиот 
оператор има конфликт на интереси, кој може да влијае негативно на извршувањето на 
договорот. 

Во постапките за доделување набавки за добра за кои се бара истражување на терен 
или инсталација, услуги или работи, професионалната способност на економските 
оператори да ја обезбедат услугата или да ја извршат инсталацијата или работата 
можат да бидат оценети во однос на нивните вештини, ефикасност, искуство и 
сигурност. 
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5. Договорните органи ги наведуваат потребните услови за учество, кои можат да 
бидат изразени како минимални барања за способност, заедно со соодветните докази 
во известувањето за договор или во поканата за потврдување на интерес. 

Член 59 

Единствен европски документ за набавка 

1. При доставување на барања за учество или понуди, договорните органи го 
прифаќаат единствениот европски документ за набавка (ЕЕДН), кој се состои од 
ажурирани лични изјави како прелиминарни докази наместо сертификати издадени од 
јавни тела или трети лица, со кои се потврдува дека соодветниот економски оператор 
одговара на кој и да е од следниве услови: 

(а) не се наоѓа во една од ситуациите од член 57, во кои економските оператори 
е задолжително или можно да бидат исклучени; 

(б) ги исполнува релевантните критериуми за избор утврдени во согласност со 
член 58; 

(в) кога е применливо, ги исполнува објективните правила и критериуми 
утврдени во согласност со член 65. 

Кога економскиот оператор ги користи капацитетите на други субјекти во согласност 
со член 63, ЕЕДН исто така ги содржи информациите наведени во првиот потстав од 
овој став во однос на овие субјекти. 

Во ЕЕДН се содржи официјална изјава на економскиот оператор дека соодветната 
основа за исклучување не се применува и/или дека соодветниот критериум за избор е 
исполнет, и се обезбедуваат релевантни информации што се бараат од договорниот 
орган. Во ЕЕДН се наведува јавниот орган или третото лице, одговорно за подготовка 
на придружните документи и содржи официјална изјава дека по барање, економскиот 
оператор ќе може веднаш да ги достави овие придружни документи. 

Кога договорниот орган може да ги добие придружните документи преку директен 
пристап до база на податоци согласно став 5, ЕЕДН исто така ги содржи информациите 
потребни за таа цел, како интернет адреса на базата на податоци, сите податоци за 
идентификација и, каде што е применливо, потребната изјава за согласност. 

Економските оператори можат повторно да користат ЕЕДН, кој веќе бил употребен 
при претходни постапки за набавки, под услов да се потврди дека информациите кои 
ги содржи се точни. 

2. ЕЕДН се подготвува врз основа на стандарден образец. Комисијата го утврдува 
стандардниот образец преку акти за спроведување. Овие акти за спроведување се 
донесуваат во согласност со постапката за проверка наведена во член 89(3). 

ЕЕДН се обезбедува само во електронска форма.  

3. По исклучок од член 92, Комисијата прави преглед на спроведувањето на 
ЕЕДН, земајќи го предвид техничкиот развој на базите на податоци во земјите-членки, 
и извештај во врска со тоа пред Европскиот парламент и Советот до 18 април 2017 
година. 

Кога е соодветно, Комисијата дава предлози за решенија со цел подобрување на 
прекуграничниот пристап до овие бази на податоци и употреба на сертификати и 
уверенија на внатрешниот пазар. 

4. Договорниот орган може да побара од понудувачите и кандидатите во секој 
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момент од постапката да ги достават сите или дел од придружните документи, кога тоа 
е неопходно за обезбедување на правилното спроведување на постапката. 

Пред да го додели договорот, договорниот орган бара од понудувачот, на кого решил 
да го додели, освен во случај на договори врз основа на рамковни спогодби, кога 
договорите се склучени во согласност со член 33(3) или точка (а) од член 33(4), да ги 
достави ажурираните придружни документи во согласност со член 60 и каде што е 
соодветно, член 62. Договорниот орган може да ги покани економските оператори да 
ги дополнат или појаснат сертификатите добиени согласно членови 60 и 62. 

5. По исклучок од став 4, од економските оператори не се бара да достават 
придружни документи или други документарни докази, кога и колку договорниот 
орган има можност да добие сертификатите или релевантни информации преку 
директен и бесплатен пристап до национална база на податоци во секоја земја-членка, 
како национален регистар на набавки, виртуелни досиеја на претпријатија, електронски 
систем за чување на документи или систем за предквалификација. 

Независно од став 4 не може да се бара од економските оператори да ги достават 
придружните документи кога договорниот орган, кој го доделил договорот или ја 
склучил рамковната спогодба, веќе ги поседува овие документи. 

За целите на првиот потстав, земјите-членки гарантираат дека базите на податоци кои 
содржат релевантни информации за економските оператори и за кои може да се 
консултираат со нивните договорни органи, може да се консултираат под истите 
услови како и со договорните органи на други земји-членки. 

6. Земјите-членки обезбедуваат во e-Certis ажурирана и комплетна листа на бази 
на податоци кои содржат релевантни информации за економските оператори, во кои 
можат да се консултираат договорните органи од други земји-членки. На барање, 
земјите-членки им ја обезбедуваат на други земји-членки секоја релевантна 
информација до базите на податоци наведени во овој член. 

Член 60 

Докази 

1. Договорните органи можат да бараат сертификатите, изјавите и другите докази 
наведени во ставови 2, 3 и 4 од овој член и во Анекс XII, како доказ за недостатокот на 
основи за исклучување на член 57 и за исполнување на критериумите за избор во 
согласност со член 58. 

Договорните органи не бараат други докази, освен оние наведени во овој член и во 
член 62. Во однос на член 63, економските оператори можат да ги користат сите 
соодветни средства, за да му докажат на договорниот орган дека ќе ги имаат 
потребните ресурси на располагање. 

2. Договорните органи го прифаќаат следново како доволен доказ за тоа дека ниту 
еден од случаите наведени во член 57 не се однесува на економскиот оператор: 

(а) во однос на став 1 од тој член, извод од соодветниот регистар, како 
судски регистар, или ако тоа е невозможно, еквивалентен документ издаден од 
надлежен судски или административен орган во земја-членка или земја на 
потекло или земјата каде е воспоставен економскиот оператор и кој покажува 
дека овие барања се исполнети; 

(б) во однос на став 2 и точка (б) од став 4 од наведениот член, сертификат 
издаден од надлежниот орган во соодветната земја-членка или друга земја. 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Кога соодветна земја-членка или земја не издава такви документи или сертификати или 
кога тие не ги опфаќаат сите случаи наведени во ставови 1 и 2 и точка (б) од став 4 од 
член 57, тие можат да се заменат со заверена изјава, или во земјите-членки или во 
земјите во кои не постојат одредби за заверена изјава, со изјава дадена од лицето пред 
надлежен судски или административен орган, нотар или надлежно професионално или 
трговско тело, во земјата-членка или земјата на потекло или во земјата-членка или 
земјата каде е воспоставен економскиот оператор. 

Каде што е соодветно, земјата-членка обезбедува официјална изјава во која се наведува 
дека документите или сертификатите наведени во овој став не се издаваат или дека не 
ги опфаќаат сите случаи наведени во ставови 1 и 2 и точка (б) од став 4 од член 57. 
Овие официјални изјави треба да се на располагање преку онлајн архивата за 
сертификати (e-Сertis), наведено во член 61. 

3. Економската и финансиската состојба на економскиот оператор како по правило 
може да биде претставена преку еден или повеќе од следниве документи наведени во 
Дел I од Анекс XII.  

Кога од која било оправдана причина, економскиот оператор не е во можност да ги 
обезбеди препораките побарани од договорниот орган, тој може да ја докаже својата 
економска и финансиска состојба, со помош на кој било друг документ за кој 
договорниот орган го смета за соодветен. 

4. Доказот за техничките способности на економските оператори може да биде 
претставен на еден или неколку од начините наведени во Дел II од Анекс XII, според 
природата, количината или значењето и употребата на работите, добрата или услугите. 

5. На барање, земјите-членки им ја обезбедуваат на други земји-членки секоја 
информација поврзана со причините за исклучување наведени во член 57, соодветноста 
за вршење на професионалната дејност и финансискиот и технички капацитет на 
понудувачите наведени во член 58, како и секоја информација поврзана со доказите 
наведени во овој член. 

Член 61 

Онлајн архива за сертификати (e-Certis) 

1. За олеснување на прекуграничното наддавање, земјите-членки обезбедуваат 
постојано ажурирање на информациите во однос на сертификати и други форми на 
документарни докази, на онлајн архивата за сертификати (e-Certis) формирана од 
Комисијата. 

2. Договорните органи го користат e-Certis и бараат претежно такви видови 
сертификати или форми на документирани докази кои се опфатени со e-Certis. 

3. Комисијата ги обезбедува во e-Certis верзиите на сите јазици на ЕЕДН. 

Член 62 

Стандарди за обезбедување на квалитет и стандарди за управување со животна 
средина 

1. Кога договорните органи бараат сертификати издадени од независни органи и 
докажување дека економскиот оператор исполнува одредени стандарди за гаранција на 
квалитет, вклучувајќи ги и оние за пристапност за лицата со посебни потреби, тие се 
повикуваат на системите за обезбедување на квалитет, засновани на соодветните серии 
европски стандарди, сертифицирани од акредитирани тела. Тие признаваат 
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еквивалентни сертификати издадени од телата основани во други земји-членки. 
Договорните органи прифаќаат и други докази за еквивалентни мерки за обезбедување 
на квалитет, кога соодветниот економски оператор немал можност да добие такви 
сертификати во соодветните рокови надвор од неговите причини, под услов 
економскиот оператор да докаже дека предложените мерки за обезбедување на 
квалитет ги задоволуваат потребните стандарди за обезбедување на квалитет. 

2. Кога договорните органи бараат сертификати издадени од независни тела и 
докажување дека економскиот оператор исполнува одредени системи или стандарди за 
управување со животната средина, тие се повикуваат на Шемата за управување со 
животна средина и ревизија (ЕМАС) на Унијата или на други системи за управување 
со животната средина, признати во согласност со член 45 од Регулатива (ЕЗ) бр. 
1221/2009 или други стандарди за управување со животната средина засновани на 
релевантните европски или меѓународни стандарди на акредитирани тела. Тие 
признаваат еквивалентни сертификати издадени од телата основани во други земји-
членки. 

Договорниот орган прифаќа и други докази за мерки за управување со животната 
средина, кога економскиот оператор очигледно немал пристап до такви сертификати 
или немал можност да ги добие во соодветните рокови од причини кои не се поврзани 
со него, под услов економскиот оператор да докаже дека овие мерки се еквивалентни 
на потребните според применливиот систем или стандард за еколошко управување. 

3. На барање, земјите-членки им обезбедуваат на други земји-членки, во 
согласност со член 86, какви било информации кои се однесуваат на документите 
презентирани како доказ за согласност со стандардите за квалитет и еколошките 
стандарди наведени во ставови 1 и 2. 

Член 63 

Користење на капацитетите на други субјекти 

1. Во однос на критериумите поврзани со економската и финансиска состојба, 
утврдени согласно член 58(3) и критериумите поврзани со техничките и 
професионални способности утврдени согласно член 58(4), економски оператор, кога е 
соодветно и за одреден договор, може да користи го капацитетот на други субјекти, без 
оглед на правната природа на неговиот однос со нив. Во однос на критериумите 
поврзани со образованието и професионалните квалификации утврдени во точка (ѓ) од 
Анекс XII Дел II, или со релевантно работно искуство, економските оператори можат 
сепак да се потпрат на капацитетот на други субјекти само кога другите субјекти би ги 
извршувале работите или услугите за кои е потребен овој капацитет. Кога економски 
оператор сака да ги користи капацитетите на други субјекти, тој мора да му докаже на 
договорниот орган дека ќе располага со потребните ресурси, на пример со доставување 
на обврска на тие субјекти за таа цел. 

Договорниот орган проверува во согласност со членови 59, 60 и 61 дали другите 
субјекти, на чиј капацитет економскиот оператор има намера да се потпре ги 
исполнуваат релевантните критериуми за избор и дали има основи за исклучување 
согласно член 57. Договорниот орган бара од економскиот оператор да го замени 
субјект, кој не одговара на соодветниот критериум за избор или во однос на кој има 
задолжителни основи за исклучување. Договорниот орган може, по сопствена 
иницијатива или на барање на земја-членка, да побара од економскиот оператор да го 
замени субјектот во однос на кој има незадолжителни основи за исклучување. 

Кога економскиот оператор се потпира на капацитетот на други субјекти во однос на 
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критериумите поврзани со економската и финансиска состојба, договорниот орган 
може да бара економскиот оператор и тие субјекти да имаат заедничка одговорност за 
извршувањето на договорот. 

Под истите услови, група економски оператори како што е наведено во член 19(2) 
може да ги користи капацитетите на учесниците во групата или на други субјекти. 

2. Во договори за работи, договори за услуги и операции поврзани со истражување 
на терен или инсталирање во контекст на договор за добра, договорните органи можат 
да бараат одредени критични задачи да бидат извршени директно од самиот понудувач 
или кога понудата е доставена од група на економски оператори во член 19(2), од 
учесник во оваа група. 

Член 64 

Официјални листи на одобрени економски оператори и сертификација од тела, 
основани во согласност со јавното или приватно право 

1. Земјите-членки можат да формираат или одржуваат официјални листи на 
одобрени изведувачи, добавувачи на стоки или услуги или да обезбедат сертификација 
од тела за сертификација во согласност со европските стандарди за сертификација во 
рамки на значењето од Анекс VII.  

Тие ја известуваат Комисијата и другите земји-членки за адресата на телото за 
сертификација или телото одговорно за официјалните листи, на кој се испраќаат 
барањата. 

2. Земјите-членки ги усогласуваат условите за регистрација на официјалните 
листи наведени во став 1 и за издавање на сертификати од тела за сертификација со 
одредбите на овој пододдел. 

Земјите-членки исто така се прилагодуваат на овие услови од член 63 во однос на 
барања за регистрација доставени од економски оператори кои се дел од група и ги 
користат ресурсите кои им се достапни од другите компании во групата. Во такви 
случаи, овие оператори докажуваат пред органот кој ја подготвува официјалната листа 
дека ќе располагаат со ресурси во текот на целиот период на важност на сертификатот, 
потврдувајќи го нивното регистрирање во официјалната листа и дека во истиот период 
наведените компании ќе продолжат да ги исполнуваат условите за квалитативен избор, 
вклучени во официјалната листа или сертификатот, на кои економските оператори се 
потпираат за нивната регистрација. 

3. Економските оператори регистрирани во официјалните листи или кои имаат 
сертификат можат за секој договор да му достават на договорниот орган сертификат за 
регистрација издаден од надлежен орган, или сертификатот издаден од надлежниот 
орган за сертификација. 

Во овие сертификати се посочуваат препораките кои им дале можност на економските 
оператори да бидат регистрирани во официјалната листа или да бидат сертифицирани, 
како и класификацијата дадена на таа листа. 

4. Сертифицираната регистрација во официјалните листи од надлежните тела или 
сертификатот издаден од телото, создаваат претпоставка за сообразност со барањата за 
квалитативен избор утврдени од официјалната листа или сертификатот. 

5. Информациите кои може да бидат извлечени од регистрација во официјални 
листи или сертификацијата, не може да бидат оспорувани без оправдување. Во однос 
на доделувањето на договорот, од секој регистриран економски оператор може да се 
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бара дополнителен сертификат, за плаќањето на социјални придонеси и даноци. 

Договорните органи на другите земји-членки го применуваат став 3 и првиот потстав 
од овој став само во корист на економските оператори основани во земјата-членка која 
ја поддржува официјалната листа. 

6. Барањата за докажување на критериумите за квалитативен избор вклучени во 
официјалната листа или сертификат треба да одговараат на одредбите од член 60 и 
каде што е соодветно, член 62. За секоја регистрација на економските оператори од 
други земји-членки во официјална листа или за нивна сертификација не се бараат 
дополнителни докази или изјави, различни од бараните од националните економски 
оператори. 

Економските оператори можат да побараат во секој момент да бидат регистрирани во 
официјална листа или да им се издаде сертификат. Тие се информирани во разумен 
краток период за одлуката на органот кој ја подготвува официјалната листа или 
надлежното тело за сертификација. 

7. Економските оператори од други земји-членки не се обврзани да поминат низ 
процесот на регистрација или сертификација за да учествуваат во јавен договор. 
Договорните органи ги признаваат еквивалентните сертификати издадени од телата 
основани во други земји-членки. Тие исто така, прифаќаат други еквивалентни докази. 

8. На барање, земјите-членки им ги обезбедуваат на други земји-членки сите 
информации кои се однесуваат на документите презентирани како доказ дека 
економските оператори ги исполнуваат условите за регистрирање на официјалната 
листа на одобрени економски оператори, или како доказ дека економските оператори 
од друга земја-членка поседуваат еквивалентен сертификат.  

Пододдел 2 

Намалување на бројот на кандидати, понуди и решенија 

Член 65 

Намалување на бројот на инаку квалификувани кандидати кои ќе бидат 
поканети за учество 

1. При ограничени постапки, постапки за наддавање со преговарање, постапката 
на конкурентен дијалог и партнерства за иновации, договорните органи можат да го 
ограничат бројот на кандидати кои ги исполнуваат критериумите за избор, кои ќе ги 
поканат за поднесување на понуди или за спроведување на дијалог, под услов да 
постои минималниот број квалификувани кандидати според став 2. 

2. Во известувањето за договор или во поканата за потврдување на интерес, 
договорните органи ги посочуваат објективните и недискриминирачки критериуми или 
правила кои имаат намера да ги применуваат, минималниот број кандидати кои 
планираат да ги поканат и, каде што е соодветно, максималниот број кандидати. 

Кај ограничената постапка минималниот број на кандидати е пет. При постапка за 
наддавање со преговарање, постапка на конкурентен дијалог и партнерство за 
иновации минималниот број кандидати е тројца. Во секој случај, бројот на поканетите 
кандидати за учество треба да е доволен за да се обезбеди вистинска конкуренција. 

Договорните органи го покануваат најмалку минималниот број кандидати. Меѓутоа, 
кога бројот на кандидати кои ги исполнуваат критериумите за избор и минималните 
барања за подобност наведени во член 58(5), е под минималниот број, договорниот 
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орган може да ја продолжи постапката за да ги покани кандидатите кои ги поседуваат 
бараните капацитети.  Во контекст на истата постапка, договорниот орган не вклучува 
други економски оператори кои не побарале да учествуваат или кандидати кои не ги 
поседуваат бараните капацитети. 

Член 66 

Намалување на бројот на понуди и решенија 

Кога договорните органи ја користат можноста за намалување на бројот на понуди кои 
се предмет на преговарање согласно член 29(6), или на одлуките кои треба да бидат 
разгледани во согласност со член 30(4), тие го прават тоа применувајќи ги 
критериумите за доделување утврдени во документацијата за набавка. Во завршната 
фаза, добиениот број треба да обезбеди вистинска конкуренција, доколку има доволно 
понуди, решенија или квалификувани кандидати. 

Пододдел 3 

Доделување на договори 

Член 67 

Критериуми за доделување договори 

1. Без да е во спротивност со националните закони, регулативи или 
административни одредби за цената на одредени добра или надоместувањето за 
одредени услуги, договорните органи ги доделуваат јавните договори врз основа на 
критериумот за економски најповолна понуда. 

2. Економски најповолната понуда од гледна точка на договорниот орган се 
утврдува врз основа на цената или трошоците, користејќи пристап на цена-ефикасност, 
на пример трошоците за целиот животен циклус во согласност со член 68, и може да 
вклучува критериуми за најдобар сооднос квалитет/цена, што се оценува врз основа на 
критериуми, вклучувајќи квалитетни, еколошки и/или социјални аспекти поврзани со 
предметот на соодветната јавна набавка. Овие критериуми може да вклучуваат, на 
пример: 

(а) квалитет, вклучувајќи технички параметри, естетски и функционални 
карактеристики, достапност, намена за сите корисници, социјални, еколошки и 
иновативни карактеристики и трговија и нејзините услови; 

(б) организација, квалификации и искуство на персоналот, кој има задача 
извршување на договорот, кога квалитетот на назначениот персонал може да 
има значително влијание врз нивото на реализација на договорот; или 

(в) по продажба и техничка помош, услови за испорака како датум на 
испорака, процес и рок на испорака или период за завршување. 

Елементот цена, исто така може да биде во форма на фиксна цена или трошоци, врз 
основа на што економските оператори ќе се натпреваруваат само во однос на 
критериумите за квалитет. 

Земјите-членки можат да предвидат дека договорните органи не можат да го користат 
само критериумот „цена“ или само критериумот „трошок“ како единствен критериум 
за доделување или ограничување на нивната употреба на одредени категории 
договорни органи или одредени видови договори. 

3. Се претпоставува дека критериумите за доделување се поврзани со предметот 
на јавниот договор, кога се однесуваат на работите, добрата или услугите кои треба да 
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бидат обезбедени во рамки на овој договор во сите погледи и во секоја фаза од нивниот 
животен циклус, вклучувајќи и факторите поврзани со: 

(а) специфичниот процес на производство, обезбедување или трговија на 
овие работи, добра или услуги; или 

(б) специфичен процес, поврзан со друга фаза од животниот циклус, дури и 
кога овие фактори не се дел од основните карактеристики. 

4. Критериумите за доделување не смеат да водат до давање неограничена слобода 
на избор на договорниот орган. Тие треба да гарантираат дека е можна вистинска 
конкуренција и да се придружени со спецификации кои овозможуваат ефикасна 
проверка на информациите презентирани од понудувачите со цел да се процени колку 
понудите одговараат на критериумите за доделување. При сомневање, договорните 
органи ефикасно ја проверуваат точноста на информациите и доказите обезбедени од 
понудувачите. 

5. Договорниот орган ја наведува во документацијата за набавка, релативната 
тежина која ја дава секој од критериумите избрани за утврдување на економски 
најповолната понуда, освен кога тоа е определено само врз основа на цената. 

Овие коефициенти може да се изразат обезбедувајќи опсег со соодветна максимална 
разлика. 

Кога мерењето не е можно од објективни причини, договорниот орган ги степенува 
критериумите по значење почнувајќи од најмалку важното. 

Член 68 

Проценка на трошоци за цел животен циклус 

1. Проценката на трошоците за целиот животен циклус вклучува во потребна мера 
дел или сите од долунаведените трошоци во рамки на целиот животен циклус на 
производот, услуга или работа: 

(а) трошоци кои се на товар на договорниот орган или други корисници, 
како што се: 

(i) трошоци за стекнување, 

(ii) трошоци за користење, како потрошувачка на енергија и други 
ресурси, 

(iii) трошоци за одржување, 

(iv) трошоци на крајот на работниот период, како трошоци за собирање и 
рециклирање. 

(б) трошоци, поради надворешни еколошки фактори кои се поврзани со 
производот, услугата или работата во текот на целиот негов животен циклус, 
под услов неговата монетарна вредност да биде одредена и проверена; таквите 
трошоци може да вклучуваат трошоците поврзани со емисиите на стакленички 
гасови и други штетни гасови, како и други трошоци поврзани со ублажување 
на последиците од климатските промени. 

2. Кога договорните органи ги оценуваат трошоците преку пристапот на 
проценката на трошоци за целиот животен циклус, тие ги наведуваат во 
документацијата за набавка податоците кои треба да бидат доставени од понудувачите 
и методот кој ќе се користи за одредување на трошоците за целиот животен циклус врз 
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основа на овие податоци. 

Употребениот метод за проценка на трошоци, поради надворешни еколошки фактори, 
треба да ги исполнува сите подолу наведени услови: 

(а) се заснова на објективна проверка и недискриминирачки критериуми. 
Особено кога не е утврден за редовна или продолжена примена, не треба да се 
дава неоправдана предност или да се ставаат во неповолна положба одредени 
економски оператори; 

(б) достапен е за сите заинтересирани лица; 

(в) потребните податоци можат да бидат обезбедени со приложување 
разумни напори од нормално совесни економски оператори, вклучувајќи 
економски оператори од трети земји, кои се потписнички на ГПА или други 
меѓународни спогодби, со кои е обврзана Унијата. 

3. Кога општ метод за пресметување на трошоците за целиот животен циклус е 
обврзувачки согласно законодавен акт на Унијата, овој општ метод се применува за 
проценката на трошоците во текот на животниот циклус. 

Листа на такви законски акти и, кога е потребно, на делегирани акти со кои тие се 
надополнуваат, се содржи во Анекс XIII. Комисијата има моќ да донесува делегирани 
акти во согласност со член 87 во врска со ажурирање на оваа листа, кога се наметнува 
нејзино ажурирање поради донесување на ново законодавство, со што се дава 
обврзувачки заеднички метод, или поради укинувањето или измената на постојните 
правни акти. 

Член 69 

Невообичаено ниски понуди 

1. Договорните органи бараат од економските оператори да ги објаснат во 
понудата предложените цени или трошоци, кога понудите изгледаат невообичаено 
ниски во однос на работите, добрата или услугите. 

2. Објаснувањата наведени во став 1 може да се однесуваат особено на: 

(а) економските карактеристики на производниот процес, на обезбедените 
услуги или на градежниот метод; 

(б) избраните технички решенија или достапноста на исклучително поволни 
услови за понудувачот за обезбедување на производите или услугите или за 
спроведување на работата; 

(в) оригиналното решение предложено од понудувачот за работите, добрата 
или услугите; 

(г) почитување на обврските наведени во член 18(2); 

(д) почитување на обврските наведени во член 71; 

(ѓ) можноста понудувачот да добие државна помош. 

3. Договорниот орган прави проценка на доставените информации, консултирајќи 
се со понудувачот. Тој може да ја отфрли понудата само кога презентираните докази не 
сочинуваат доволна основа за предложените ниски цени или трошоци, земајќи ги 
предвид елементите наведени во став 2. 

Договорните органи ја отфрлат понудата кога утврдиле дека таа е невообичаено ниска, 
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бидејќи не одговара на важечките обврски наведени во член 18(2). 

4. Кога договорен орган ќе утврди дека понудата е невообичаено ниска, бидејќи 
понудувачот добил државна помош, понудата може да биде отфрлена само поради оваа 
причина, само по консултација со понудувачот, кога понудувачот не може да докаже 
во доволен рок определен од договорниот орган дека соодветната помош е 
компатибилна со внатрешниот пазар во рамки на член 107 од ДФЕУ. Кога договорниот 
орган ќе одбие понуда во овие околности, тој ја информира Комисијата за тоа. 

5. На барање, земјите-членки им ги обезбедуваат на други земји-членки сите 
информации со кои располагаат во однос на административна соработка, како законски 
и подзаконски одредби, општи колективни спогодби или национални технички 
стандарди кои се однесуваат на доказите и документите поднесени во врска со 
податоците наведени во став 2. 

ПОГЛАВЈЕ IV 

Спроведување на договори 

Член 70 

Услови за спроведување на договорите 

Договорните органи можат да утврдат посебни услови во однос на спроведувањето на 
договорот, под услов тие да се поврзани со предметот на договорот во рамки на 
значењето на член 67(3) и се наведени во поканата за учество во постапка за наддавање 
или во документацијата за набавката. Овие услови можат да вклучуваат економски, 
иновациски, еколошки, социјални или размислувања поврзани со вработување. 

Член 71 

Подизведување 

1. Надлежните национални органи постапувајќи во рамки на својата одговорност и 
надлежност, осигуруваат почитување на обврските од член 18(2) од страна на 
подизведувачи преку соодветни активности. 

2. Во документите за набавка, договорниот орган може, по сопствена иницијатива 
или по барање на земја-членка, да побара од понудувачот да го наведе во својата 
понуда секој дел од договорот кој има намера да го даде на поддоговор на трети страни 
и сите предложени подизведувачи. 

3. Земјите-членки можат да предвидат дека на барање на подизведувачот и кога 
природата на договорот го дозволува тоа, договорниот орган ги префрла долговите 
директно на подизведувачот за услуги, добра или работи обезбедени на економскиот 
оператор на кој му е доделен јавниот договор (во понатамошниот текст „главен 
изведувач“). Овие мерки може да вклучуваат соодветни механизми кои овозможуваат 
главниот изведувач да оспори несоодветни исплати. Правилата во врска со овој режим 
на плаќање се наведуваат во документацијата за набавката. 

4. Ставови од 1 до 3 не се во спротивност со прашањето за одговорноста на 
главниот изведувач. 

5. Во случај на договори за работи и во однос на услуги кои треба да се обезбедат 
во објекти под директен надзор на договорниот орган, по доделувањето на договорот, а 
најдоцна при започнување на извршувањето на договорот, договорниот орган бара од 
главниот изведувач да ги наведе името, податоците за контакт и правните 
претставници на своите подизведувачи, вклучени во тие работи или услуги, доколку се 
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познати во тој момент. Договорниот орган бара од главниот изведувач да го извести за 
какви било промени на тие информации во текот на спроведувањето на договорот, како 
и да му ги обезбеди потребните информации за сите нови подизведувачи кои се 
последователно вклучени во тие работи или услуги. 

Независно од првиот потстав, земјите-членки можат директно на главниот изведувач 
да му наметнат обврска да ги обезбеди потребните информации. 

Кога тоа е неопходно за целите на точка (б) од став 6 од овој член, побараните 
информации се придружени од лични декларации на подизведувачи според 
предвиденото во член 59. Мерките за спроведување во согласност со став 8 од овој 
член може да предвидуваат дека подизведувачи кои се вклучуваат по доделувањето на 
договорот доставуваат сертификати и други придружни документи наместо личните 
декларации. 

Првиот потстав не се применува за добавувачи. 

Договорните органи можат, по сопствена иницијатива или по барање на некоја земја-
членка, да ја прошират примената на обврските предвидени во првиот потстав, на 
пример кон: 

(а) договори за добра, договори за јавни услуги, различни од оние кои се 
однесуваат на услуги кои се обезбедуваат на објекти под директен надзор на 
договорниот орган или на добавувачи кои се вклучени во концесии за работи 
или услуги; 

(б) подизведувачи на подизведувачите на главниот изведувач или уште 
подолу од синџирот на подизведувачите. 

6. За да се избегнат прекршувања на обврските наведени во член 18(2), можат да 
се преземат соодветни мерки, на пример: 

(а) Кога националното право на земјата-членка предвидува механизам за 
заедничка одговорност меѓу подизведувачи и главниот изведувач, соодветната 
земја-членка гарантира дека релевантните правила се применуваат во 
согласност со условите утврдени во член 18(2). 

(б) Договорните органи можат, во согласност со членови 59, 60 и 61, по 
сопствена иницијатива или на барање на земјите-членки, да проверат дали има 
основа за исклучување на подизведувачи во согласност со член 57. Во таков 
случај, договорниот орган бара од економскиот оператор да го замени 
подизведувачот во однос на кој проверката покажала дека има задолжителни 
основи за исклучување. Договорниот орган може, по сопствена иницијатива или 
на барање на земја-членка, да побара од економскиот оператор да го замени 
подизведувачот во однос на кој проверката покажала дека има незадолжителни 
основи за исклучување. 

7. Земјите-членки можат да предвидат построги правила за одговорност според 
националното право или да преземат дополнителни мерки во рамки на националното 
право во однос на директните плаќања за подизведувачи, на пример со обезбедување 
директни плаќања за подизведувачи, без да е потребно тие да прават барање за такво 
директно плаќање. 

8. Земјите-членки кои одлучуваат да воведат мерки согласно ставови 3, 5 и 6, ги 
прецизираат условите за примена на овие мерки со закони, регулативи или 
административни одредби во согласност со правото на Унијата. При тоа, земјите-
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членки можат да ја ограничат нивната употреба, на пример, во однос на одредени 
видови договори, одредени категории на договорните органи или економски оператори 
или на определени износи. 

Член 72 

Измена на договорите во текот на нивното траење 

1. Договорите и рамковните спогодби може да се изменат без нова постапка за 
доделување на набавка во согласност со оваа директива во следниве случаи: 

(а) кога измените, независно од нивната монетарна вредност, се предвидени 
во првичната документација за набавка преку јасни, прецизни и недвосмислени 
одредби за ревизија, кои можат да вклучат клаузули за измена на цената или 
опции. Во тие клаузули се наведуваат обемот и природата на можните измени 
или опции, како и условите под кои тие може да се користат. Тие не 
предвидуваат измени или опции кои би го промениле целокупниот карактер на 
договорот или рамковната спогодба; 

(б) за дополнителни работи, добра или услуги од првичниот изведувач, кои 
станале неопходни и не се вклучени во првичната набавка, каде промената на 
изведувачот: 

(i) не може да се изврши поради економски или технички причини, 
како што се барања за заменливост или интероперабилност со постојната 
опрема, услуги или инсталации, доделени со првичната набавка; и 

(ii)  би предизвикала значителна непријатност или суштинско 
удвојување на трошоците на договорниот орган. 

Сепак, секое зголемување на цената не треба да надминува повеќе од 50% од вредноста 
на првичниот договор.  Кога се прават неколку последователни измени, тоа 
ограничување се применува за вредноста на секоја измена. Овие последователни 
измени не треба да се насочени кон заобиколување на оваа директива; 

(в) кога се исполнети сите услови наведени подолу: 

(i) потребата од измена е предизвикана од околности кои ажурен 
договорен орган не би можел да ги предвиди; 

(ii)  измената не го менува целокупниот карактер на договорот; 

(iii) секое зголемување на цената не надминува повеќе од 50% од 
вредноста на првичниот договор или рамковна спогодба. Кога се прават 
неколку последователни измени, тоа ограничување се применува за 
вредноста на секоја измена. Овие последователни измени не треба да се 
насочени кон заобиколување на оваа директива; 

(г) кога нов изведувач го заменува оној на кој договорниот орган првично 
му го доделил договорот, поради: 

(i) недвосмислена клаузула за ревизија или опција во согласност со 
точка (а); 

(ii)  општо или делумно наследување на првичниот изведувач по 
реструктурирање на претпријатието, вклучувајќи преправки, спојувања, 
преземања или стечај, на друг економски оператор кој ги исполнува 
првично утврдените критериуми за квалитативен избор, под услов тоа да 
не води до други суштински измени на договорот и не цели кон 
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заобиколување на примената на оваа директива; или 

(iii)  кога договорниот орган сам ги презема обврските на главниот 
изведувач во однос на неговите подизведувачи, ако оваа можност е 
предвидена во националното законодавство согласно член 71; 

(д) кога измените, независно од нивната вредност, не се значајни во рамки 
на значењето на став 4. 

Договорните органи кои измениле дадена договор во случаите наведени во точки (б) и 
(в) од овој став, објавуваат известување за таа цел во Службениот весник на 
Европската унија. Ова известување треба да ги содржи информациите утврдени во 
Анекс V, дел Е и се објавува во согласност со член 51. 

2. Освен тоа и без да е потребна проверка дали се исполнети условите утврдени во 
точки од (а) до (г) од став 4, договорите може да се изменат без да е потребно 
спроведување на нова постапка за набавка во согласност со оваа директива кога 
вредноста на измената е под следните две вредности: 

(i) прагот утврден во член 4; и 

(ii) 10% од вредноста на првичниот договор за договори за услуги и 
добра и под 15% од вредноста на првичниот договор за договори за 
работи. 

Сепак, измената може да не го менува целокупниот карактер на договорот или 
рамковната спогодба. Кога се прават неколку последователни измени, вредноста се 
пресметува врз основа на нето збирната вредност на последователните измени. 

3. За целите на пресметување на цената наведена во став 2 и точки (б) и (в) од став 
1, ажурираната цена е референтната вредност кога договорот содржи клаузула за 
индексација. 

4. Измената на договорот или рамковната спогодба во рамки на нејзиниот рок на 
изведба се смета за суштинска во рамки на значењето на точка (д) од став 1, ако со неа 
договорот или рамковната спогодба стануваат суштински различни од првично 
склучените. Во сите случаи, без да е во спротивност со ставовите 1 и 2, дадена измена 
се смета за суштинска кога е исполнет еден или повеќе од следните услови: 

(а) измената воведува услови кои ако биле дел од првичната постапка за 
доделување набавка би овозможиле прием на кандидати различни од првично 
избраните или би овозможиле прифаќање на понуда која е различна од првично 
прифатената или би привлекле дополнителни учесници во постапката за 
набавка; 

(б) измената го менува економскиот баланс на договорот или рамковната 
спогодба во корист на изведувачот на начин кој не бил предвиден во првичниот 
договор или рамковна спогодба; 

(в) измената значително го проширува полето на примена на договорот или 
рамковната спогодба; 

(г) кога нов изведувач го заменува оној на кој договорниот орган првично 
му го доделил договорот во случаи различни од оние предвидени во точка (г) од 
став 1. 

5. Потребна е нова постапка за набавка во согласност со oваа директива за други 
измени на одредбите од јавниот договор или рамковната спогодба за време на рокот на 
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извршување различни од оние предвидени во ставови 1 и 2. 

Член 73 

Престанок на договорите 

Земјите-членки им обезбедуваат на договорните органи можност, барем според 
следниве околности и под услови утврдени со применливото национално право, да го 
прекинат договорот за јавна набавка за време на неговиот рок, кога: 

(а) договорот претрпел значителна промена која бара спроведување на нова 
постапка за доделување на набавка согласно член 72; 

(б) за време на доделувањето на договорот, изведувачот се наоѓал во една од 
ситуациите наведени во член 57(1) и затоа би требало да биде исклучен од 
постапката за доделување на набавка; 

(в) договорот не треба да се додели на изведувачот поради тешка повреда на 
обврските според договорите и оваа директива, што е утврдено од страна на 
Судот на Европската унија во постапка утврдена во член 258 од ДФЕУ. 

 

НАСЛОВ III  

ПОСЕБНИ РЕЖИМИ ЗА НАБАВКИ 

ПОГЛАВЈЕ I 

Социјални и други посебни услуги 

Член 74 

Доделување договори за социјални и други специфични услуги 

Јавните договори за социјални и други специфични услуги наведени во Анекс XIV, се 
доделуваат во согласност со ова поглавје, кога вредноста на договорите е поголема од 
или еднаква на прагот утврден во член 4(г). 

Член 75 

Објавување на известувањата 

1. Договорните органи кои имаат намера да доделат договор за услугите наведени 
во член 74, ја објавуваат својата намера на еден од следниве начини: 

(а) преку известување за договор во кое се содржат информациите наведени 
во дел Ж од Анекс V, во согласност со стандардните примероци наведени во 
член 51; или 

(б) преку известување за првичните информации што се објавуваат редовно 
и во кое се содржат информациите наведени во дел З од Анекс V. Во 
известувањето за првичните информации експлицитно се наведуваат видовите 
на услуги кои ќе бидат предмет на договорите. Во него се наведува дека 
наредбите ќе се доделуваат без дополнително објавување и заинтересираните 
економски оператори се поканети писмено да го искажат својот интерес. 

Првиот потстав не се применува кога во согласност со член 32 за доделување на 
договор за јавни услуги, можно е да се користи постапка со преговарање без претходно 
објавување. 

2. Договорните органи кои доделиле јавен договор за услуги наведени во член 74, 
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ги објавуваат резултатите од постапката за набавка преку известување за доделен 
договор, во кој се содржат информациите наведени во дел Ѕ од Анекс V, во согласност 
со стандардните примероци наведени во член 51. Тие сепак можат да ги групираат 
овие известувања на квартална основа. Во тој случај, тие испраќаат групирани 
известувања во рок од 30 дена по истекот на секој квартал. 

3. Комисијата ги утврдува стандардните формулари наведени во ставови 1 и 2 од 
овој член преку акти за спроведување. Овие акти за спроведување се донесуваат во 
согласност со советодавната постапка наведена во член 89(2). 

4. Наведените известувања во овој член се објавуваат во согласност со член 51. 

Член 76 

Принципи на доделување на договори 

1. Земјите-членки воведуваат национални правила за доделување договори 
согласно ова поглавје со цел да се осигурат дека договорните органи ги почитуваат 
принципите на транспарентност и еднаков третман на економските оператори. Земјите-
членки го задржуваат правото да ги утврдуваат применливите процедурални правила, 
доколку овие правила им дозволуваат на договорните органи да ги земат предвид 
специфичните карактеристики на соодветните услуги. 

2. Земјите-членки гарантираат дека договорните органи можат да ја земат предвид 
потребата од обезбедување на квалитет, континуитет, пристапност, прифатлива цена, 
достапност и вклученост на услугите, посебните потреби на различните категории 
корисници, вклучувајќи ги и маргинализираните и ранливи групи, вклученоста и 
обезбедување на можности за корисниците, како и иновациите. Земјите-членки исто 
така можат да предвидат дека изборот на давателот на услуги се врши врз основа на 
понудата, се карактеризира со најдобар сооднос квалитет/цена, земајќи ги предвид 
критериумите за квалитет и отпорност на социјалните услуги. 

Член 77 

Резервирани договори за одредени услуги 

1. Земјите-членки можат да предвидат договорните органи да го задржат правото 
организации да учествуваат во постапка за доделување на јавни договор исклучиво за 
оние здравствени, социјални и културни услуги наведени во член 74, кои се опфатени 
со ОПЈН/CPV ознаки 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 
79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 
80590000-6, од 85000000-9 до 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 
98133110-8. 

2. Секоја организација наведена во став 1 треба да ги исполнува сите услови 
наведени подолу: 

(а) нејзината цел е обезбедување на јавна услуга во врска со испораката на 
услугите наведени во став 1; 

(б) профитот се реинвестира во поглед на остварување на целта на 
организацијата. Кога профитот се дистрибуира или редистрибуира, тоа треба да 
се врши во согласност со учеството; 

(в) структурите на управување или сопственост на организацијата која го 
извршува договорот, се базираат на принципите на сопственост или учество на 
вработените или бара активно учество на вработените, потрошувачите или 
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засегнатите страни; и 

(г) соодветниот договорен орган не и доделил договор на организацијата за 
соодветните услуги согласно овој член во последните три години. 

3. Максималното времетраење на договорот не надминува три години. 

4. Поканата за учество во постапка за наддавање содржи упатување кон овој член. 

5. По исклучок од член 92, Комисијата прави проценка на последиците од овој 
член и извештај на Европскиот парламент и на Советот од 18 април 2019 година. 

ПОГЛАВЈЕ II 

Правила за спроведување на конкурси за идејни решенија 

Член 78 

Опсег 

Ова поглавје се применува за: 

(а) конкурси за идејни решенија, кои се организирани како дел од 
постапката за доделување на договор за јавни услуги; 

(б) конкурси за идејни решенија со награди или исплати за учесниците. 

Во случаите наведени во точка (а) од првиот потстав од овој член, прагот наведен во 
член 4 се пресметува врз основа на проценетата вредност без ДДВ на договорот за 
услуги, вклучувајќи ги и сите евентуални награди или исплати за учесниците. 

Во случаите наведени во точка (б) од првиот потстав од овој член, прагот се однесува 
на вкупниот износ на наградите и плаќањата, вклучувајќи ја проценетата вредност без 
ДДВ на договорот за услуги кој може да биде склучен последователно според член 
32(4), ако договорниот орган ја објавил својата намера да додели таков договор во 
известувањето за конкурс за идејно решение. 

Член 79 

Известувања 

1. Договорните органи кои имаат намера да одржат конкурс за идејно решение ја 
објавуваат својата намера по пат на известување за конкурс за идејно решение. 

Кога имаат намера последователно да доделат договор за услуги согласно член 32(4), 
ова се наведува во известувањето за конкурс за идејно решение. 

2. Договорните органи кои одржале конкурс за идејно решение, испраќаат 
известување за резултатите од него во согласност со член 51 на начин кој им 
овозможува да го докажат датумот на испраќање. 

Кога откривањето информации за резултатот од конкурсот би го попречило 
спроведувањето на законот, би било во спротивност со јавниот интерес или би му 
наштетило на легитимните комерцијални интереси на конкретно јавно или приватно 
претпријатие, или би влијаело на праведната конкуренција меѓу вршителите на услуги, 
овие информации може да не се објавуваат. 

3. Известувањата наведени во ставови 1 и 2 од овој член се објавуваат во 
согласност со член 51(2) до (6) и член 52. Тие ги вклучуваат информациите наведени 
соодветно во делови Д и Ѓ од Анекс V, во форма на стандардни примероци. 

Комисијата ги утврдува стандардните обрасци преку акти за спроведување. Овие акти 
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за спроведување се донесуваат во согласност со советодавната постапка наведена во 
член 89(2). 

Член 80 

Правила за организирање на конкурси за идејни решенија и избор на учесниците 

1. Кога се организираат конкурси за идејни решенија, договорните органи ги 
применуваат постапките кои се во согласност со одредбите од Наслов I и ова поглавје. 

2. Приемот на учесници во конкурсите за идејни не може да се ограничува: 

(а) со наведување на територијата или дел од територијата нa земјата-членка; 

(б) врз основа на тоа што според законот на земјата-членка во која се организира 
конкурсот, за нив би постоело барање да бидат физички или правни лица. 

3. Кога конкурсите за идејни решенија се со ограничен број учесници, 
договорните органи пропишуваат јасни и недискриминирачки критериуми за избор. Во 
секој случај, бројот на поканетите кандидати за учество треба да е доволен за да се 
обезбеди вистинска конкуренција. 

Член 81 

Состав на жири 

Жирито се состои само од физички лица кои се независни учесниците на конкурсот. 
Кога од учесниците на конкурсот се бара посебна стручна квалификација, најмалку 
една третина од членовите на жирито мора да ја имаат истата квалификација или 
еквивалентна. 

Член 82 

Одлука на жирито 

1. Жирито е независно во своите одлуки или мислења. 

2. Жирито ги разгледува плановите и проекти доставени од кандидатите анонимно 
и единствено врз основа на критериумите наведени во известувањето за конкурсот. 

3. Жирито ги евидентира своите рангирања на проектите согласно критериумите 
за секој проект во извештај, потпишан од членовите на жирито, заедно со нивните 
забелешки и секакви прашања, кои имаат потреба од разјаснување. 

4. Анонимноста мора да се почитува сè додека жирито не постигне свое мислење 
или одлука. 

5. Доколку е потребно кандидатите можат да бидат поканети да одговорат на 
прашања кои жирито ги евидентирало во записникот за појаснување на сите аспекти на 
проектите. 

6. Се составува целосен протокол на дијалогот меѓу членовите на жирито и 
кандидатите. 

НАСЛОВ IV 

УПРАВУВАЊЕ 

Член 83 

Спроведување 

1. За ефективно обезбедување на правилно и ефикасно спроведување, земјите-
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членки гарантираат дека барем задачите утврдени во овој член се извршуваат од страна 
на еден или повеќе органи, тела или структури. Тие на Комисијата и ги посочуваат 
сите органи, тела или структури надлежни за извршување на тие задачи. 

2. Земјите-членки обезбедуваат следење на примената на правилата за јавни 
набавки. 

Кога органите или структурите констатираат конкретни прекршоци, по сопствена 
иницијатива или по добивање на информации, конкретни прекршувања или системски 
проблеми, тие се овластени да ги пријават овие проблеми на националните ревизорски 
органи, судови или трибуналите или други соодветни органи или структури како што 
се народниот правобранител, националните парламенти или нивни комитети. 

3. Резултатите од активностите заследење во согласност со став 2 се ставаат на 
располагање на јавноста преку соодветни средства за информации. Овие резултати и се 
достапни на Комисијата. Тие можат, на пример да бидат вклучени во извештаите од 
мониторингот, наведен во вториот потстав од овој став. 

До 18 април 2017 година и на секои три години потоа, земјите-членки доставуваат до 
Комисијата извештај од мониторингот во кој, кога е соодветно, се вклучени 
информации за најчестите причини за неправилно спроведување или правна 
несигурност, вклучувајќи можни структурни или повторувачки проблеми при примена 
на правилата за степенот на учество на МСП во јавните набавки, како и за превенција, 
откривање и известување на соодветен начин на случаите на измама, корупција, 
конфликт на интереси и други сериозни неправилности во областа на набавките. 

Комисијата може, најмногу на секои три години, да бара од земјите-членки да 
обезбедат информации за практичната примена на националните стратешки политики 
во областа на набавки. 

За целите на овој став и став 4 од овој член, „МСП“ се толкува како што е дефинирано 
во Препорака 2003/361/EЗ на Комисијата (1). 

Врз основа на податоците добиени според овој став, Комисијата редовно изготвува 
извештај за спроведувањето и за најдобрите практики поврзани со националните 
политики во областа на набавки во рамки на внатрешниот пазар. 

4. Земјите-членки гарантираат дека: 

(а) информациите и насоките во врска со толкувањето и примената на правото 
на Унијата во областа на јавните набавки се обезбедуваат бесплатно, за да им се 
помогне на договорните органи и економските оператори, особено МСП при 
правилна примена на правилата на Унијата за јавни набавки; и 

(б) договорните органи располагаат со поддршка во однос на планирање и 
спроведување на постапките за набавки. 

5. Без да е во спротивност со општите постапки и работните методи утврдени од 
Комисијата за нејзината комуникација и контакти со земјите-членки, тие одредуваат 
референтни точки за соработка со Комисијата во однос на примена на законодавството 
во областа на јавните набавки. 

6. Договорните органи, најмалку за времетраењето на договорот, чуваат копии од 
сите склучени договори со вредност поголема или еднаква на: 

                                                           
1 Препорака на Комисијата од 6 мај 2003 година за дефинирање на микро, мали и средни претпријатија, 
(Сл. весник L 124, 20.5.2003 година, стр. 36). 
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(а) 1 000 000 евра при договори за јавни добра или договори за јавни услуги; 

(б) 10 000 000 евра при договори за јавни работи. 

Договорните органи обезбедуваат пристап до овие договори; сепак пристапот до 
одредени документи или информации може да биде одбиен во степенот и според 
условите утврдени во применливите национални или правила на Унијата за пристап до 
документи и заштитата на податоци. 

Член 84 

Индивидуални извештаи за постапките за доделување на договор 

1. За секој договор или рамковна спогодба, опфатени со оваа директива и за секој 
случај на воведување на систем за динамично купување, договорните органи 
составуваат писмен извештај кој ги вклучува најмалку следниве информации: 

(а) името и адресата на договорниот орган, предметот и вредноста на договорот, 
рамковната спогодба или системот за динамично купување; 

(б) кога е применливо, резултатите од квалитативниот избор и/или намалување 
на бројот согласно членови 65 и 66, имено: 

(i) имињата на избраните кандидати или понудувачи и причините за 
нивниот избор; 

(ii) имињата на одбиените кандидати или понудувачи и причините за 
нивното одбивање; 

(в) причините за одбивање на понудите, кои се сметаат за исклучително ниски; 

(г) името на успешниот понудувач и причините за избор на неговата понуда, и 
ако е познат, делот од договорот или рамковната спогодба, кој успешниот 
понудувач има намера да го довери на трети лица; и ако се познати во оваа фаза, 
имињата на подизведувачите на главниот изведувач, ако има такви; 

(д) за постапки за наддавање со преговарање и конкурентен дијалог, 
околностите утврдени во член 26 кои ја оправдуваат употребата на овие 
постапки; 

(ѓ) за постапки со преговарање без претходно известување, околностите 
наведени во член 32 кои го оправдуваат користењето на оваа постапка; 

(е) кога е применливо, причините на договорниот орган за неговата одлука да не 
додели договор или рамковна спогодба или да не воведе систем за динамично 
купување; 

(ж) кога е применливо, причините за употреба на други средства за 
комуникација, кои не се електронски при доставувањето на понуди; 

(з) кога е применливо, утврдените конфликти на интереси и последователно 
донесените мерки. 

Извештајот не се бара во однос на договори врз основа на рамковни спогодби, кога тие 
се склучени во согласност со член 33(3) или точка (а) од член 33(4). 

Договорните органи можат да упатуваат кон тоа известување, кога доделен договор, 
подготвен согласно член 50 или член 75(2) содржи информации кои се бараат во овој 
став. 

2. Договорните органи го документираат текот на сите постапки за набавка, без 
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оглед на тоа дали тие се одржуваат со помош на електронски средства. За таа цел, тие 
обезбедуваат чување на доволно документација за оправдување на одлуките донесени 
во сите фази од постапката за доделување на набавка, како документација за 
комуникацијата со економските оператори и внатрешни распрашувања, подготовка на 
документацијата за набавката, дијалогот или преговарањето, ако има такви, избор и 
доделување на договорот. Документацијата се чува за период од најмалку три години 
од датумот на доделување на договорот. 

3. Извештајот или неговите основни елементи се соопштуваат на Комисијата или 
на надлежните органи, тела или структури наведени во член 83, на барање од нивна 
страна. 

Член 85 

Национални извештаи и статистички информации 

1. Комисијата врши преглед на квалитетот и комплетноста на податоците, кои 
можат да бидат извлечени од известувањата, наведени во член 48, 49, 50, 75 и 79, кои 
се објавуваат во согласност со Анекс VIII.  

Кога квалитетот и комплетноста на податоците наведени во првиот потстав од овој 
став не одговараат на обврските од член 48(1), член 49, член 50(1), член 75(2) и член 
79(3), Комисијата бара дополнителни информации од засегнатата земја-членка. Во 
разумен рок, засегнатата земја-членка ги обезбедува неопходните статистички 
информации побарани од Комисијата. 

2. До 18 април 2017 година и на секои три години потоа, земјите-членки 
поднесуваат до Комисијата статистички извештај за набавките, кои би биле опфатени 
со оваа директива, ако нивната вредност го надминала соодветниот праг утврден во 
член 4, наведувајќи проценка на заедничката вкупна вредност на овие набавки во 
посочениот период. Оваа проценка може особено да се заснова на податоци достапни 
според националните барања за објавување или според проценки врз основа на 
примероци. 

Овој извештај може да се вклучи во извештајот наведен во член 83(3). 

3. Земјите-членки доставуваат до Комисијата информации за својата 
институционална организација во однос на примената, следењето и спроведувањето на 
оваа директива, како и за преземените национални иницијативи за обезбедување на 
насоки или помош при спроведување на правилата на Унијата за јавни набавки или 
одговор на тешкотии кои го спречуваат нивното спроведување. 

Овие информации може да се вклучат во извештајот наведен во член 83(3). 

Член 86 

Административна соработка 

1. Земјите-членки меѓусебно си помагаат и воведуваат мерки за ефикасна 
заедничка соработка, за да се обезбеди размена на информации за прашањата наведени 
во членови 42, 43, 44, 57, 59, 60, 62, 64 и 69. Тие гарантираат доверливост на 
информациите кои си ги разменуваат. 

2. Надлежните органи на сите засегнати земји-членки разменуваат информации во 
согласност со правилата за заштита на лични податоци предвидени во Директива 
95/46/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот (1) и Директива 2002/58/ЕЗ на 
                                                           
1 Директива 95/46/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 24 октомври 1995 година за заштита на 
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Европскиот парламент и на Советот (1). 

3. До 18 април 2015 година треба да започне пилот проект кој ќе утврди дали за 
размена на информации според оваа директива е соодветно користење на 
Информатичкиот систем на внатрешниот пазар (ИСВП), основан со Регулатива (ЕУ) 
бр. 1024/2012. 

НАСЛОВ V 

ДЕЛЕГИРАНИ ОВЛАСТУВАЊА, ОВЛАСТУВАЊА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ И 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 87 

Извршување на делегирањето 

1. Овластувањето да донесува делегирани акти се доставува до Комисијата во 
согласност со условите предвидени во овој член. 

2. Овластувањето да донесува делегирани акти наведени во членови 6, 22, 23, 56 и 
68 се доставува до Комисијата за неопределено време почнувајќи од 17 април 2014 
година. 

3. Делегирањето на овластување наведено во членови 6, 22, 23, 56 и 68 може да 
биде повлечено во секое време од Европскиот парламент или од Советот. Одлуката за 
повлекување го прекинува делегирањето на овластувањата одредени во таа одлука. 
Стапува на сила по денот на објавување на одлуката во Службениот весник на 
Европската унија, или на подоцнежен датум наведен во решението. Тоа не влијае на 
важноста на делегираните акти кои се веќе во сила. 

4. Штом е донесен делегираниот акт, Комисијата истовремено ги известува 
Европскиот парламент и Советот. 

5. Делегираниот акт донесен во согласност со членови 6, 22, 23, 56 и 68, влегува во 
сила само ако ниту Европскиот парламент, ниту Советот не поднеле приговор во рок 
од два месеци по известувањето за актот на Европскиот парламент и Советот или ако, 
пред истекот на овој рок и Европскиот парламент и Советот ја известиле Комисијата 
дека нема да поднесат приговор. Овој рок се продолжува за два месеци на иницијатива 
на Европскиот парламент или на Советот. 

Член 88 

Итна постапка 

1. Делегираните акти донесени според овој член стапуваат во сила без одлагање и 
се применуваат додека не бидат доставени приговори во согласност со став 2. Во 
известувањето за делегиран акт до Европскиот парламент и до Советот се наведуваат 
причините за употреба на итната постапка. 

2. Европскиот парламент или Советот може да се спротивстави на делегиран акт 
во согласност со постапката наведена во член 87(5). Во таков случај, Комисијата го 
укинува актот без одлагање по известувањето за одлуката на Европскиот парламент 
или на Советот за поднесување приговори. 

                                                                                                                                                                                     
лицата во однос на обработката на лични податоци и на слободно движење на таквите податоци (Сл. 
весник L 281, 23.11.1995 година, стр. 31). 
1 Директива 2002/58/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 12 јули 2002 година за обработката на 
лични податоци и заштита на приватноста во секторот за електронски комуникации (Директива за 
приватност и електронски комуникации) (Сл. весник L 201, 31.7.2002 година, стр. 37). 
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Член 89 

Постапка на Комитетот 

1. Комисијата е помогната од Советодавниот комитет за јавни набавки, формиран 
со Одлука 71/306/ЕЕЗ на Советот (1). Овој комитет е комитет за значењето на 
Регулатива (ЕУ) бр. 182/2011. 

2. При упатување на овој став се применува член 4 од Регулатива (ЕУ) бр. 
182/2011. 

3. При упатување на овој став се применува член 5 од Регулатива (ЕУ) бр. 
182/2011. 

Член 90 

Транспонирање и преодни одредби 

1. Земјите-членки ги ставаат во сила законите, регулативите и административните 
одредби потребни за усогласување со оваа директива до 18 април 2016 година. Тие 
веднаш ја известуваат Комисијата за текстот на овие мерки. 

2. По исклучок на став 1 од овој член, земјите-членки можат да ја одложат 
примената на член 22(1) до 18 октомври 2018 година, освен во случаи во кои 
употребата на електронски средства е задолжителна согласно член 34, 35 или 36, член 
37(3), член 51(2) или член 53. 

По исклучок на став 1 од овој член, земјите-членки можат да ја одложат примената на 
член 22(1) за централните тела за набавки до 18 април 2017 година. 

Кога земја-членка одлучи да ја одложи примената на член 22(1), оваа земја-членка 
предвидува за договорните органи можност да изберат помеѓу следниве средства за 
комуникација за целата размена на пораки и информации: 

(а) електронски средства во согласност со член 22; 

(б) поштенска или друга соодветна курирска служба; 

(в) факс; 

(г) комбинација на овие средства. 

3. По исклучок на став 1 од овој член, земјите-членки можат да ја одложат 
примената на вториот потстав од член 59(2) до 18 април 2018 година. 

4. По исклучок на став 1 од овој член, земјите-членки можат да ја одложат 
примената на вториот потстав од член 59(5) до 18 октомври 2018 година. 

5. По исклучок на став 1 од овој член, земјите-членки можат да ја одложат 
примената на член 61(2) до 18 октомври 2018 година. 

6. Кога земјите-членки ги донесуваат мерките наведени во ставови од 1 до 5, тие 
содржат упатување кон оваа директива или се придружени со тоа упатување при 
нивното официјално објавување. Земјите-членки го утврдуваат начинот на кој треба да 
биде изработено тоа упатување. 

7. Земјите-членки го доставуваат до Комисијата текстот од главните одредби од 
националното право, кои ги донесуваат во областа опфатена со оваа директива. 

                                                           
1 Одлука 71/306/ЕЕЗ на Советот од 26 јули 1971 година за утврдување на Советодавен комитет за 
договори за јавни работи (Сл. весник L 185, 16.8.1971 година, стр. 15). 
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Член 91 

Укинувања 

Директива 2004/18/EЗ се укинува од 18 април 2016 година. 

Упатувањата кон укинатата директива се сметаат како упатувања кон оваа директива и 
треба да се читаат во согласност со кореспондентната табела наведена во Анекс XV. 

Член 92 

Преглед 

Комисијата ги прегледува економските ефекти врз внатрешниот пазар, особено во 
поглед на фактори како што се прекуграничното доделување на договори и трошоците 
за трансакции кои произлегуваат од примената на праговите утврдени во член 4 и ги 
пријавуваат до Европскиот парламент и до Советот до 18 април 2019 година. 

Комисијата, кога е можно и соодветно, треба да ја разгледа можноста да предложи 
зголемување на износите на праговите кои се применуваат согласно ГПА, за време на 
следната рунда преговори. Во случај на промена на износите на праговите според ГПА, 
каде што е соодветно, извештајот е проследен со предлог за законодавен акт за 
промена на праговите утврдени во оваа директива. 

Член 93 

Влегување во сила 

Оваа директива влегува во сила на дваесеттиот ден од денот на нејзиното објавување 
во Службениот весник на Европската унија. 

Член 94 

Адресати 

Оваа директива се однесува на земјите-членки. 

Стразбур, 26 февруари 2014 година. 

За Европскиот парламент За Советот 

Претседателот Претседателот 

М. ШУЛЦ Д. КУРКУЛАС 
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АНЕКС I 

ОРГАНИ НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ 

БЕЛГИЈА 

1. Services publics fédéraux (Ministries): 1. Federale Overheidsdiensten 
(Ministries): 

SPF Chancellerie du Premier Ministre; FOD Kanselarij van de Eerste Minister; 

SPF Personnel et Organisation; FOD Kanselarij Personeel en 
Organisatie; 

SPF Budget et Contrôle de la Gestion; FOD Budget en Beheerscontrole; 

SPF Technologie de l’Information et de la 
Communication (Fedict); 

FOD Informatie- en 
Communicatietechnologie (Fedict); 

SPF Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au 
Développement; 

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking; 

SPF Intérieur; FOD Binnenlandse Zaken; 

SPF Finances; FOD Financiën; 

SPF Mobilité et Transports; FOD Mobiliteit en Vervoer; 

SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale; 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
sociaal overleg 

SPF Sécurité Sociale et Institutions 
publiques de Sécurité Sociale; 

FOD Sociale Zekerheid en Openbare 
Instellingen van sociale Zekerheid 

SPF Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne alimentaire et Environnement; 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu; 

SPF Justice; FOD Justitie; 

SPF Economie, PME, Classes moyennes 
et Energie; 

FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie; 

Ministère de la Défense; Ministerie van Landsverdediging; 

Service public de programmation 
Intégration sociale, Lutte contre la 
pauvreté et Economie sociale; 

Programmatorische Overheidsdienst 
Maatschappelijke Integratie, 
Armoedsbestrijding en sociale Economie; 

Service public fédéral de Programmation Programmatorische federale 
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Développement durable; Overheidsdienst Duurzame 
Ontwikkeling; 

Service public fédéral de Programmation 
Politique scientifique; 

Programmatorische federale 
Overheidsdienst Wetenschapsbeleid; 

2. Régie des Bâtiments; 2. Regie der Gebouwen; 

Office national de Sécurité sociale; Rijksdienst voor sociale Zekerheid; 

Institut national d’Assurance sociales 
pour travailleurs indépendants 

Rijksinstituut voor de sociale 
Verzekeringen der Zelfstandigen; 

Institut national d’Assurance Maladie-
Invalidité; 

Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering; 

Office national des Pensions; Rijksdienst voor Pensioenen; 

Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-
Invalidité; 

Hulpkas voor Ziekte-en 
Invaliditeitsverzekering; 

Fond des Maladies professionnelles; Fonds voor Beroepsziekten; 

Office national de l’Emploi; Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

БУГАРИЈА 

Администрация на Народното събрание 

Aдминистрация на Президента 

Администрация на Министерския съвет 

Конституционен съд 

Българска народна банка 

Министерство на външните работи 

Министерство на вътрешните работи 

Министерство на държавната администрация и административната реформа 

Министерство на извънредните ситуации 

Министерство на земеделието и храните 

Министерство на здравеопазването 

Министерство на икономиката и енергетиката 

Министерство на културата 

Министерство на образованието и науката 

Министерство на околната среда и водите 

Министерство на отбраната 

Министерство на правосъдието 
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Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

Министерство на транспорта 

Министерство на труда и социалната политика 

Министерство на финансите 

Државни агенции, државни комисии, извршни агенции и други државни органи, 
создадени со закон или со одлука на Министерскиот совет, имаат функции поврзани со 
извршување на извршни овластувања: 

Агенция за ядрено регулиране 

Висшата атестационна комисия 

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

Държавна комисия по сигурността на информацията 

Комисия за защита на конкуренцията 

Комисия за защита на личните данни 

Комисия за защита от дискриминация 

Комисия за регулиране на съобщенията 

Комисия за финансов надзор 

Патентно ведомство на Република България 

Сметна палата на Република България 

Агенция за приватизация 

Агенция за следприватизационен контрол 

Български институт по метрология 

Държавна агенция ‘Архиви’  

Държавна агенция ‘Държавен резерв и военновременни запаси’  

Държавна агенция ‘Национална сигурност’  

Държавна агенция за бежанците 

Държавна агенция за българите в чужбина 

Държавна агенция за закрила на детето 

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

Държавна агенция за младежта и спорта 

Държавна агенция по горите 

Държавна агенция по туризма 

Държавна комисия по стоковите борси и тържища 

Институт по публична администрация и европейска интеграция 

Национален статистически институт 

Национална агенция за оценяване и акредитация 
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Националната агенция за професионално образование и обучение 

Национална комисия за борба с трафика на хора 

Агенция ‘Митници' 

Агенция за държавна и финансова инспекция 

Агенция за държавни вземания 

Агенция за социално подпомагане 

Агенция за хората с увреждания 

Агенция по вписванията 

Агенция по геодезия, картография и кадастър 

Агенция по енергийна ефективност 

Агенция по заетостта 

Агенция по обществени поръчки 

Българска агенция за инвестиции 

Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация’  

Дирекция ‘Материално-техническо осигуряване и социално обслужване’ на 
Министерство на вътрешните работи 

Дирекция ‘Оперативно издирване’ на Министерство на вътрешните работи 

Дирекция 'Финансово-ресурсно осигуряване’ на Министерство на вътрешните работи 

Дирекция за национален строителен контрол 

Държавна комисия по хазарта 

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация’  

Изпълнителна агенция ‘Борба с градушките’  

Изпълнителна агенция ‘Българска служба за акредитация’  

Изпълнителна агенция ‘Военни клубове и информация’  

Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда’  

Изпълнителна агенция ‘Държавна собственост на Министерството на отбраната’  

Изпълнителна агенция ‘Железопътна администрация’  

Изпълнителна агенция ‘Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и 
имущества’  

Изпълнителна агенция ‘Морска администрация’  

Изпълнителна агенция ‘Национален филмов център’  

Изпълнителна агенция ‘Пристанищна администрация’  

Изпълнителна агенция ‘Проучване и поддържане на река Дунав’  

Изпълнителна агенция ‘Социални дейности на Министерството на отбраната’  

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 
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Изпълнителна агенция по лекарствата 

Изпълнителна агенция по лозата и виното 

Изпълнителна агенция по околна среда 

Изпълнителна агенция по почвените ресурси 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството 

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол 

Изпълнителна агенция по трансплантация 

Изпълнителна агенция по хидромелиорации 

Комисията за защита на потребителите 

Контролно-техническата инспекция 

Национален център за информация и документация 

Национален център по радиобиология и радиационна защита 

Национална агенция за приходите 

Национална ветеринарномедицинска служба 

Национална служба ‘Полиция’  

Национална служба ‘Пожарна безопасност и защита на населението’  

Национална служба за растителна защита 

Национална служба за съвети в земеделието 

Национална служба по зърното и фуражите 

Служба ‘Военна информация’  

Служба ‘Военна полиция’  

Фонд ‘Републиканска пътна инфраструктура’  

Авиоотряд 28 

РЕПУБЛИКА ЧЕШКА 

Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo kultury 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo vnitra 
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Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo životního prostředí 

Poslanecká sněmovna PČR 

Senát PČR 

Kancelář prezidenta 

Český statistický úřad 

Český úřad zeměměřičský a katastrální 

Úřad průmyslového vlastnictví 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Bezpečnostní informační služba 

Národní bezpečnostní úřad 

Česká akademie věd 

Vězeňská služba 

Český báňský úřad 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Správa státních hmotných rezerv 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Česká národní banka 

Energetický regulační úřad 

Úřad vlády České republiky 

Ústavní soud 

Nejvyšší soud 

Nejvyšší správní soud 

Nejvyšší státní zastupitelství 

Nejvyšší kontrolní úřad 

Kancelář Veřejného ochránce práv 

Grantová agentura České republiky 

Státní úřad inspekce práce 

Český telekomunikační úřad 

ДАНСКА  

Folketinget 

Rigsrevisionen 

Statsministeriet 
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Udenrigsministeriet 

Beskæftigelsesministeriet 

5 styrelser og institutioner (5 агенции и институции) 

Domstolsstyrelsen 

Finansministeriet 

5 styrelser og institutioner (5 агенции и институции) 

Forsvarsministeriet 

5 styrelser og institutioner (5 агенции и институции) 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (Неколку агенции и 
институции, вклучувајќи и Statens Serum Institut) 

Justitsministeriet 

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Комесар на 
полицијата, јавниот обвинител, 1 управа и голем број на агенции) 

Kirkeministeriet 

10 stiftsøvrigheder (10 администрации на епархии) 

Kulturministeriet — Министерство за култура 

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 одделенија и голем број институции)  

Miljøministeriet 

5 styrelser (5 агенции) 

Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration 

1 styrelse (1 агенција) 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

4 direktoraterog institutioner (4 дирекции и институции) 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger 
(Неколку агенции и институции, вклучувајќи ја Risoe националната лабораторија и 
национални истражувачки образовни згради во Данска) 

Skatteministeriet 

1 styrelse og institutioner (1 агенција и неколку институции) 

Velfærdsministeriet 

3 styrelser og institutioner (3 агенции и неколку институции) 

Transportministeriet 

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 агенции и институции, 
вклучувајќи Øresundsbrokon-sortiet) 

Undervisningsministeriet 

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 агенции, 4 образовни 
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установи, 5 други институции) 

Økonomi- og Erhvervsministeriet 

Adskilligestyrelser og institutioner (Неколку агенции и институции) 

Klima- og Energiministeriet 

3 styrelse og institutioner (3 агенции и институции) 

ГЕРМАНИЈА 

Auswärtiges Amt 

Bundeskanzleramt 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Bundesministerium der Finanzen 

Bundesministerium des Innern (само државна стока) 

Bundesministerium für Gesundheit 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Bundesministerium der Justiz 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

Bundesministerium der Verteidigung (без стока за воени цели) 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

ЕСТОНИЈА 

Vabariigi Presidendi Kantselei; 

Eesti Vabariigi Riigikogu; 

Eesti Vabariigi Riigikohus; 

Riigikontroll; 

Õiguskantsler; 

Riigikantselei; 

Rahvusarhiiv; 

Haridus- ja Teadusministeerium; 

Justiitsministeerium; 

Kaitseministeerium; 

Keskkonnaministeerium; 

Kultuuriministeerium; 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; 
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Põllumajandusministeerium; 

Rahandusministeerium; 

Siseministeerium; 

Sotsiaalministeerium; 

Välisministeerium; 

Keeleinspektsioon; 

Riigiprokuratuur; 

Teabeamet; 

Maa-amet; 

Keskkonnainspektsioon; 

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus; 

Muinsuskaitseamet; 

Patendiamet; 

Tarbijakaitseamet; 

Riigihangete Amet; 

Taimetoodangu Inspektsioon; 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet; 

Veterinaar- ja Toiduamet 

Konkurentsiamet; 

Maksu –ja Tolliamet; 

Statistikaamet; 

Kaitsepolitseiamet; 

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet; 

Piirivalveamet; 

Politseiamet; 

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut; 

Keskkriminaalpolitsei; 

Päästeamet; 

Andmekaitse Inspektsioon; 

Ravimiamet; 

Sotsiaalkindlustusamet; 

Tööturuamet; 

Tervishoiuamet; 

Tervisekaitseinspektsioon; 

Tööinspektsioon; 
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Lennuamet; 

Maanteeamet; 

Veeteede Amet; 

Julgestuspolitsei; 

Kaitseressursside Amet; 

Kaitseväe Logistikakeskus; 

Tehnilise Järelevalve Amet. 

ИРСКА 

President’s Establishment 

Houses of the Oireachtas — [Парламент] 

Department of theTaoiseach — [Премиер] 

Central Statistics Office 

Department of Finance 

Office of the Comptroller and Auditor General 

Office of the Revenue Commissioners 

Office of Public Works 

State Laboratory 

Office of the Attorney General 

Office of the Director of Public Prosecutions 

Valuation Office 

Office of the Commission for Public Service Appointments 

Public Appointments Service 

Office of the Ombudsman 

Chief State Solicitor’s Office 

Department of Justice, Equality and Law Reform 

Courts Service 

Prisons Service 

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests 

Department of the Environment, Heritage and Local Government 

Department of Education and Science 

Department of Communications, Energy and Natural Resources 

Department of Agriculture, Fisheries and Food 

Department of Transport 

Department of Health and Children 

Department of Enterprise, Trade and Employment 
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Department of Arts, Sports and Tourism 

Department of Defence 

Department of Foreign Affairs 

Department of Social and Family Affairs 

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Подрачја во кои се зборува Галски] 
Affairs 

Arts Council 

National Gallery. 

ГРЦИЈА 

Υπουργείο Εσωτερικών; 

Υπουργείο Εξωτερικών; 

Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών; 

Υπουργείο Ανάπτυξης; 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης; 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων; 

Υπουργείο Πολιτισµού; 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης; 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων; 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας; 

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών; 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων; 

Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής; 

Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης; 

Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας; 

Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης; 

Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς; 

Γενική Γραµµατεία Ισότητας; 

Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων; 

Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού; 

Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας; 

Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας; 

Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού; 

Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων; 

Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος; 

Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας; 
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Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας; 

Εθνικό Τυπογραφείο; 

Γενικό Χηµείο του Κράτους; 

Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας; 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών; 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης; 

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης; 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου; 

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων; 

Πανεπιστήµιο Πατρών; 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας; 

Πολυτεχνείο Κρήτης; 

Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων; 

Αιγινήτειο Νοσοκοµείο; 

Αρεταίειο Νοσοκοµείο; 

Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης; 

Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Υλικού; 

Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων; 

Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων; 

Γενικό Επιτελείο Στρατού; 

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού; 

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας; 

Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας; 

Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων; 

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας; 

Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. 

ШПАНИЈА 

Presidencia de Gobierno 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Ministerio de Justicia 

Ministerio de Defensa 

Ministerio de Economía y Hacienda 

Ministerio del Interior 

Ministerio de Fomento 

Ministerio de Educación, Política Social y Deportes 
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Ministerio de la Presidencia 

Ministerio de Administraciones Públicas 

Ministerio de Cultura 

Ministerio de Sanidad y Consumo 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

Ministerio de Vivienda 

Ministerio de Ciencia e Innovación 

Ministerio de Igualdad 

ФРАНЦИЈА  

1. Министерства 

Services du Premier ministre 

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports 

Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales 

Ministère chargé de la justice 

Ministère chargé de la défense 

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes 

Ministère chargé de l’éducation nationale 

Ministère chargé de l’économie, des finances et de l’emploi 

Secrétariat d’Etat aux transports 

Secrétariat d’Etat aux entreprises et au commerce extérieur 

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité 

Ministère chargé de la culture et de la communication 

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique 

Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche 

Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Ministère chargé de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables 

Secrétariat d’Etat à la fonction publique 

Ministère chargé du logement et de la ville 

Secrétariat d’Etat à la coopération et à la francophonie 

Secrétariat d’Etat à l’outre-mer 

Secrétariat d’Etat à la jeunesse, des sports et de la vie associative 

Secrétariat d’Etat aux anciens combattants 

Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-
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développement 

Secrétariat d’Etat en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques 

Secrétariat d’Etat aux affaires européennes, 

Secrétariat d’Etat aux affaires étrangères et aux droits de l’homme 

Secrétariat d’Etat à la consommation et au tourisme 

Secrétariat d’Etat à la politique de la ville 

Secrétariat d’Etat à la solidarité 

Secrétariat d’Etat en charge de l’industrie et de la consommation 

Secrétariat d’Etat en charge de l’emploi 

Secrétariat d’Etat en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des 
services 

Secrétariat d’Etat en charge de l’écologie 

Secrétariat d’Etat en charge du développement de la région-capitale 

Secrétariat d’Etat en charge de l’aménagement du territoire 

2. Институции, независни органи и судски органи  

Présidence de la République Assemblée Nationale Sénat 

Conseil constitutionnel  

Conseil économique et social  

Conseil supérieur de la magistrature  

Agence française contre le dopage  

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles  

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires  

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes  

Autorité de sûreté nucléaire  

Autorité indépendante des marchés financiers 

Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel  

Commission d’accès aux documents administratifs  

Commission consultative du secret de la défense nationale  

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques  

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité  

Commission nationale de déontologie de la sécurité  

Commission nationale du débat public  

Commission nationale de l’informatique et des libertés Commission des participations et des 
transferts  

Commission de régulation de l’énergie  
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Commission de la sécurité des consommateurs  

Commission des sondages 

Commission de la transparence financière de la vie politique  

Conseil de la concurrence 

Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques  

Conseil supérieur de l’audiovisuel  

Défenseur des enfants 

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité  

Haute autorité de santé Médiateur de la République  

Cour de justice de la République 

Tribunal des Conflits 

Conseil d’Etat 

Cours administratives d’appel 

Tribunaux administratifs 

Cour des Comptes 

Chambres régionales des Comptes 

Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d’Appel, Tribunaux 
d’instance et Tribunaux de grande instance) 

3. Национални јавни институции  

Académie de France à Rome  

Académie de marine  

Académie des sciences d’outre-mer  

Académie des technologies 

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)  

Agence de biomédicine 

Agence pour l’enseignement du français à l’étranger  

Agence française de sécurité sanitaire des aliments  

Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail  

Agence Nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances  

Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs  

Agences de l’eau 

Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des migrations  

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT Agence nationale 
pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)  

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances  

Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM)  
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Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)  

Bibliothèque publique d’information  

Bibliothèque nationale de France  

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg  

Caisse des Dépôts et Consignations  

Caisse nationale des autoroutes (CNA)  

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)  

Caisse de garantie du logement locatif social  

Casa de Velasquez  

Centre d’enseignement zootechnique  

Centre d’études de l’emploi  

Centre d’études supérieures de la sécurité sociale  

Centres de formation professionnelle et de promotion agricole  

Centre hospitalier des Quinze-Vingts  

Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) 

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale 

Centre des Monuments Nationaux 

Centre national d’art et de culture Georges Pompidou 

Centre national des arts plastiques 

Centre national de la cinématographie 

Centre National d’Etudes et d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des 
eaux et des forêts (CEMAGREF) 

Centre national du livre 

Centre national de documentation pédagogique 

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) 

Centre national professionnel de la propriété forestière 

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S) 

Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS) 

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) 

Collège de France 

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 

Conservatoire National des Arts et Métiers 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon 

Conservatoire national supérieur d’art dramatique 
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Ecole centrale de Lille 

Ecole centrale de Lyon 

École centrale des arts et manufactures 

École française d’archéologie d’Athènes 

École française d’Extrême-Orient 

École française de Rome 

École des hautes études en sciences sociales 

Ecole du Louvre 

École nationale d’administration 

École nationale de l’aviation civile (ENAC) 

École nationale des Chartes 

École nationale d’équitation 

Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’environnement de Strasbourg 

Écoles nationales d’ingénieurs 

Ecole nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes 

Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles 

École nationale de la magistrature 

Écoles nationales de la marine marchande 

École nationale de la santé publique (ENSP) 

École nationale de ski et d’alpinisme 

École nationale supérieure des arts décoratifs 

École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre 

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix 

Écoles nationales supérieures d’arts et métiers 

École nationale supérieure des beaux-arts 

École nationale supérieure de céramique industrielle 

École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA) 

Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles 

Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’information et des bibliothécaires 

Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale 

Écoles nationales vétérinaires 

École nationale de voile 

Écoles normales supérieures 

École polytechnique 

École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze) 
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École de sylviculture Crogny (Aube) 

École de viticulture et d’œnologie de la Tour- Blanche (Gironde) 

École de viticulture — Avize (Marne) 

Etablissement national d’enseignement agronomique de Dijon 

Établissement national des invalides de la marine (ENIM) 

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter 

Établissement public du musée et du domaine national de Versailles 

Fondation Carnegie 

Fondation Singer-Polignac 

Haras nationaux 

Hôpital national de Saint-Maurice 

Institut des hautes études pour la science et la technologie 

Institut français d’archéologie orientale du Caire 

Institut géographique national 

Institut National de l’origine et de la qualité 

Institut national des hautes études de sécurité 

Institut de veille sanitaire 

Institut National d’enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de 
Rennes 

Institut National d’Etudes Démographiques (I.N.E.D) 

Institut National d’Horticulture 

Institut National de la jeunesse et de l’éducation populaire 

Institut national des jeunes aveugles — Paris 

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux 

Institut national des jeunes sourds — Chambéry 

Institut national des jeunes sourds — Metz 

Institut national des jeunes sourds — Paris 

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P) 

Institut national de la propriété industrielle 

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A) 

Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P) 

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M) 

Institut national d’histoire de l’art (I.N.H.A.) 

Institut national de recherches archéologiques préventives 

Institut National des Sciences de l’Univers 
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Institut National des Sports et de l’Education Physique 

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes 
handicapés et les enseignements inadaptés 

Instituts nationaux polytechniques 

Instituts nationaux des sciences appliquées 

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) 

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) 

Institut de Recherche pour le Développement 

Instituts régionaux d’administration 

Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech) 

Institut supérieur de mécanique de Paris 

Institut Universitaires de Formation des Maîtres 

Musée de l’armée 

Musée Gustave-Moreau 

Musée national de la marine 

Musée national J.-J.-Henner 

Musée du Louvre 

Musée du Quai Branly 

Muséum National d’Histoire Naturelle 

Musée Auguste-Rodin 

Observatoire de Paris 

Office français de protection des réfugiés et apatrides 

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC) 

Office national de la chasse et de la faune sauvage 

Office National de l’eau et des milieux aquatiques 

Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP) 

Office universitaire et culturel français pour l’Algérie 

Ordre national de la Légion d’honneur 

Palais de la découverte 

Parcs nationaux 

Universités 

4. Други национални јавни тела 

Union des groupements d’achats publics (UGAP) Agence Nationale pour l’emploi (A.N.P.E) 

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) 

Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS) 
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Caisse Nationale d’Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS) 

ХРВАТСКА 

Hrvatski sabor 

Predsjednik Republike Hrvatske 

Ured predsjednika Republike Hrvatske 

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 

Vlada Republike Hrvatske 

uredi Vlade Republike Hrvatske 

Ministarstvo gospodarstva 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

Ministarstvo financija 

Ministarstvo obrane 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 

Ministarstvo unutarnjih poslova 

Ministarstvo pravosuđa 

Ministarstvo uprave 

Ministarstvo poduzetništva i obrta 

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 

Ministarstvo poljoprivrede 

Ministarstvo turizma 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 

Ministarstvo branitelja 

Ministarstvo socijalne politike i mladih 

Ministarstvo zdravlja 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 

Ministarstvo kulture 

državne upravne organizacije 

uredi državne uprave u županijama 

Ustavni sud Republike Hrvatske 

Vrhovni sud Republike Hrvatske 

sudovi 

Državno sudbeno vijeće 

državna odvjetništva 
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Državnoodvjetničko vijeće 

pravobraniteljstva 

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 

Hrvatska narodna banka državne agencije i uredi  

Državni ured za reviziju 

ИТАЛИЈА  

Purchasing bodies 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ministero degli Affari Esteri 

Ministero dell’Interno 

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) 

Ministero della Difesa 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche  

Други национални јавни тела: 

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) 

КИПАР 

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο 

Γραφείο Συντονιστή Εναρµόνισης  

Υπουργικό Συµβούλιο  

Βουλή των Αντιπροσώπων  

∆ικαστική Υπηρεσία  

Νοµική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας  

Ελεγκτική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας  

Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας  

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας  

Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως  

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού  

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου  
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Γραφείο Προγραµµατισµού  

Γενικό Λογιστήριο της ∆ηµοκρατίας 

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα  

Γραφείο Εφόρου ∆ηµοσίων Ενισχύσεων  

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών  

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων  

Υπουργείο Άµυνας 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Τµήµα Γεωργίας 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

Τµήµα ∆ασών 

Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων 

Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης 

Μετεωρολογική Υπηρεσία 

Τµήµα Αναδασµού 

Υπηρεσία Μεταλλείων 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 

Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών  

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως 

Αστυνοµία 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου 

Τµήµα Φυλακών Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη  

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Τµήµα Εργασίας 

Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας 

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 

Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας 

Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων Υπουργείο Εσωτερικών 

Επαρχιακές ∆ιοικήσεις 

Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως 
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Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μεταναστεύσεως 

Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 

Πολιτική Άµυνα 

Υπηρεσία Μέριµνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων 

Υπηρεσία Ασύλου  

Υπουργείο Εξωτερικών  

Υπουργείο Οικονοµικών 

Τελωνεία 

Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων 

Στατιστική Υπηρεσία 

Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών 

Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού 

Κυβερνητικό Τυπογραφείο 

Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής  

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού  

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων 

Τµήµα Αρχαιοτήτων 

Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας 

Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας 

Τµήµα Οδικών Μεταφορών 

Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών 

Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  

Υπουργείο Υγείας 

Φαρµακευτικές Υπηρεσίες 

Γενικό Χηµείο 

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας 

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 

ЛЕТОНИЈА 

Министерства, секретаријати кон министрите со посебни задачи и подредени 
институции  

Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes 
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Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes 

Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes 

Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes 

Satversmes aizsardzības birojs  

Други државни институции 

Augstākā tiesa 

Centrālā vēlēšanu komisija 

Finanšu un kapitāla tirgus komisija 

Latvijas Banka 

Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes 

Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes 

Satversmes tiesa 

Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes 

Valsts kontrole 

Valsts prezidenta kanceleja 

Tiesībsarga birojs 

Nacionālā radio un televīzijas padome 

Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Други државни институции кои не 
спаѓаат под министерствата) 

ЛИТВАНИЈА 

Prezidentūros kanceliarija 

Seimo kanceliarija 

Institutions accountable to the Seimas [Парламент]: Lietuvos mokslo taryba; 

Seimo kontrolierių įstaiga; 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Valstybės kontrolė; 

Specialiųjų tyrimų tarnyba; 

Valstybės saugumo departamentas; 

Konkurencijos taryba; 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras; 

Vertybinių popierių komisija; 

Ryšių reguliavimo tarnyba; 

Nacionalinė sveikatos taryba; 

Etninės kultūros globos taryba; 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba; 

Valstybinė kultūros paveldo komisija; 

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga; 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija; 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija; 

Vyriausioji rinkimų komisija; 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija; 

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.  

Vyriausybės kanceliarija  

Institutions accountable to the Vyriausybė [Влада]: 

Ginklų fondas; 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas; 

Kūno kultūros ir sporto departamentas; 

Lietuvos archyvų departamentas; 

Mokestinių ginčų komisija; 

Statistikos departamentas; 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas; 

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba; 

Viešųjų pirkimų tarnyba; 

Narkotikų kontrolės departamentas; 

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija; 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija; 

Valstybinė lošimų priežiūros komisija; 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; 

Vyriausioji administracinių ginčų komisija; 

Draudimo priežiūros komisija; 
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Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas; 

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras.  

Konstitucinis Teismas  

Lietuvos bankas  

Aplinkos ministerija  

Institutions under the Aplinkos ministerija [Министерство за животна средина]: 

Generalinė miškų urėdija; 

Lietuvos geologijos tarnyba; 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba; 

Lietuvos standartizacijos departamentas; 

Nacionalinis akreditacijos biuras; 

Valstybinė metrologijos tarnyba; 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba; 

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.  

Finansų ministerija  

Institutions under the Finansų ministerija [Министерство за финансии]: 

Muitinės departamentas; 

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba; 

Valstybinė mokesčių inspekcija; 

Finansų ministerijos mokymo centras.  

Krašto apsaugos ministerija  

Institutions under the Krašto apsaugos ministerija [Министерство за национална одбрана]: 

Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas; 

Centralizuota finansų ir turto tarnyba; 

Karo prievolės administravimo tarnyba; 

Krašto apsaugos archyvas; 

Krizių valdymo centras; 

Mobilizacijos departamentas; 

Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba; 

Infrastruktūros plėtros departamentas; 

Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras. 

Lietuvos kariuomenė 

Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos 

Kultūros ministerija 

Institutions under the Kultūros ministerija [Министерство за култура]: 
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Kultūros paveldo departamentas; 

Valstybinė kalbos inspekcija.  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija  

Institutions under the Socialinės apsaugos ir darbo ministerija [Министерство за социјална 
сигурност и труд]: 

Garantinio fondo administracija; 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba; 

Lietuvos darbo birža; 

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba; 

Trišalės tarybos sekretoriatas; 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas; 

Darbo inspekcija; 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba; 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba; 

Ginčų komisija; 

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras; 

Neįgaliųjų reikalų departamentas.  

Susisiekimo ministerija Institutions under the Susisiekimo ministerija [Министерство за 
транспорт и комуникации]: 

Lietuvos automobilių kelių direkcija; 

Valstybinė geležinkelio inspekcija; 

Valstybinė kelių transporto inspekcija; 

Pasienio kontrolės punktų direkcija.  

Sveikatos apsaugos ministerija  

Institutions under the Sveikatos apsaugos ministerija [Министерство за здравство]: 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba; 

Valstybinė ligonių kasa; 

Valstybinė medicininio audito inspekcija; 

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba; 

Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba; 

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba; 

Farmacijos departamentas; 

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras; 

Lietuvos bioetikos komitetas; 

Radiacinės saugos centras. Švietimo ir mokslo ministerija 

Institutions under the Švietimo ir mokslo ministerija [Министерство за образование и 
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наука]: 

Nacionalinis egzaminų centras; 

Studijų kokybės vertinimo centras. Teisingumo ministerija  

Institutions under the Teisingumo ministerija [Министерство за правда]: 

Kalėjimų departamentas; 

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba; 

Europos teisės departamentas.  

Ūkio ministerija  

Institutions under the Ūkio ministerija [Министерство за економија]: 

Įmonių bankroto valdymo departamentas; 

Valstybinė energetikos inspekcija; 

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija; 

Valstybinis turizmo departamentas. Užsienio reikalų ministerija 

Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių 
organizacijų  

Vidaus reikalų ministerija Institutions under the Vidaus reikalų ministerija [Министерство 
за внатрешни работи]: 

Asmens dokumentų išrašymo centras; 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba; 

Gyventojų registro tarnyba; 

Policijos departamentas; 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas; 

Turto valdymo ir ūkio departamentas; 

Vadovybės apsaugos departamentas; 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba; 

Valstybės tarnybos departamentas; 

Informatikos ir ryšių departamentas; 

Migracijos departamentas; 

Sveikatos priežiūros tarnyba; 

Bendrasis pagalbos centras.  

Žemės ūkio ministerija  

Institutions under the Žemės ūkio ministerija [Министерство за земјоделие]: 

Nacionalinė mokėjimo agentūra; 

Nacionalinė žemės tarnyba; 

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba; 

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba; 
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Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba; 

Žuvininkystės departamentas 

Teismai [Судови]: 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; 

Lietuvos apeliacinis teismas; 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas; 

apygardų teismai; 

apygardų administraciniai teismai; 

apylinkių teismai; 

Nacionalinė teismų administracija  

Generalinė prokuratūra  

Други централни јавни административни органи (institucijos [институции], įstaigos 
[установи], tarnybos [агенции]) 

Aplinkos apsaugos agentūra; 

Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija; 

Aplinkos projektų valdymo agentūra; 

Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba; 

Miško sanitarinės apsaugos tarnyba; 

Valstybinė miškotvarkos tarnyba; 

Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras; 

Lietuvos AIDS centras; 

Nacionalinis organų transplantacijos biuras; 

Valstybinis patologijos centras; 

Valstybinis psichikos sveikatos centras; 

Lietuvos sveikatos informacijos centras; 

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras; 

Valstybinis aplinkos sveikatos centras; 

Respublikinis mitybos centras; 

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras; 

Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras; 

Visuomenės sveikatos ugdymo centras; 

Muitinės kriminalinė tarnyba; 

Muitinės informacinių sistemų centras; 

Muitinės laboratorija; 

Muitinės mokymo centras; 
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Valstybinis patentų biuras; 

Lietuvos teismo ekspertizės centras; 

Centrinė hipotekos įstaiga; 

Lietuvos metrologijos inspekcija; 

Civilinės aviacijos administracija; 

Lietuvos saugios laivybos administracija; 

Transporto investicijų direkcija; 

Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija; 

Pabėgėlių priėmimo centras 

ЛУКСЕМБУРГ 

Ministère d’Etat 

Ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration 

Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural 

Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement 

Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur 

Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle 

Ministère de l’Egalité des chances 

Ministère de l’Environnement 

Ministère de la Famille et de l’Intégration 

Ministère des Finances 

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative 

Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire 

Ministère de la Justice 

Ministère de la Santé 

Ministère de la Sécurité sociale 

Ministère des Transports 

Ministère du Travail et de l’Emploi 

Ministère des Travaux publics 

УНГАРИЈА 

Egészségügyi Minisztérium 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 

Honvédelmi Minisztérium 

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
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Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

Külügyminisztérium 

Miniszterelnöki Hivatal 

Oktatási és Kulturális Minisztérium 

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 

Pénzügyminisztérium 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 

МАЛТА 

Uffi ććju tal-Prim Ministru (Канцеларија на Премиерот) 

Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Министерство за фамилија и социјална 
солидарност) 

Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Министерство за образование на млади и 
вработување) 

Ministeru tal-Finanzi (Министерство за финансии) 

Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Министерство за ресурси и инфраструктура) 

Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Министерство за туризам и култура) 

Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Министерство за правда и внатрешни работи) 

Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Министерство за рурални работи и животна 
средина) 

Ministeru għal Għawdex (Министерство за Гозо) 

Ministeru tas-Sahha, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Министерство за здравство, 
постари лица и нега во заедницата) 

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Министерство за надворешни работи) 

Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Министерство за 
инвестиции, индустрија и информатичка технологија) 

Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Министерство за конкурентност и 
врски) 

Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Министерство за урбанизам и патишта) 

ХОЛАНДИЈА 

Ministerie van Algemene Zaken 

Bestuursdepartement 

Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

Rijksvoorlichtingsdienst  

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Bestuursdepartement 

Centrale Archiefselectiedienst (CAS) 
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Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) 

Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) 

Agentschap Korps Landelijke Politiediensten  

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) 

Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) 

Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) 

Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) 

Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) 

Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Support services falling under the Secretary-
general and Deputy Secretary-general) 

Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) 

Ministerie van Defensie — (Ministry of Defence) 

Bestuursdepartement 

Commando Diensten Centra (CDC) 

Defensie Telematica Organisatie (DTO) 

Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst 

De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst 

Defensie Materieel Organisatie (DMO) 

Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie 

Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie 

Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie 

Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) 

Ministerie van Economische Zaken 

Bestuursdepartement 

Centraal Planbureau (CPB) 

SenterNovem 

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) 

Economische Voorlichtingsdienst (EVD) 

Agentschap Telecom 

Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor 
Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) 

Regiebureau Inkoop Rijksoverheid 

Octrooicentrum Nederland 

Consumentenautoriteit Ministerie van Financiën 
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Bestuursdepartement 

Belastingdienst Automatiseringscentrum 

Belastingdienst 

de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (the various Divisions of the Tax and 
Customs Administration throughout the Netherlands) 

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD)) 

Belastingdienst Opleidingen 

Dienst der Domeinen Ministerie van Justitie 

Bestuursdepartement 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

Raad voor de Kinderbescherming 

Centraal Justitie Incasso Bureau 

Openbaar Ministerie 

Immigratie en Naturalisatiedienst 

Nederlands Forensisch Instituut 

Dienst Terugkeer & Vertrek  

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bestuursdepartement 

Dienst Regelingen (DR) 

Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD) 

Algemene Inspectiedienst (AID) 

Dienst Landelijk Gebied (DLG) 

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)  

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

Bestuursdepartement 

Inspectie van het Onderwijs 

Erfgoedinspectie 

Centrale Financiën Instellingen 

Nationaal Archief 

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid 

Onderwijsraad 

Raad voor Cultuur Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Bestuursdepartement 

Inspectie Werk en Inkomen 

Agentschap SZW Ministerie van Verkeer en Waterstaat 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Bestuursdepartement 

Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart 

Directoraat-generaal Personenvervoer 

Directoraat-generaal Water 

Centrale diensten (Central Services) 

Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat 

Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI 

Rijkswaterstaat, Bestuur 

De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (Секој поединец од регионалната 
служба на Генералниот директорат за јавни работи и водостопанство) 

De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (Секој поединец од 
специјалистичката служба на Генералниот директорат за јавни работи и 
водостопанство) 

Adviesdienst Geo-Informatie en ICT 

Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) 

Bouwdienst 

Corporate Dienst 

Data ICT Dienst 

Dienst Verkeer en Scheepvaart 

Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) 

Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ) 

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) 

Waterdienst 

Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie 

Port state Control 

Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO) 

Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht 

Toezichthouder Beheer Eenheid Water 

Toezichthouder Beheer Eenheid Land 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Bestuursdepartement 

Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie 

Directoraat-generaal Ruimte 

Directoraat-general Milieubeheer 

Rijksgebouwendienst 

VROM Inspectie  



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Bestuursdepartement 

Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken 

Inspectie Gezondheidszorg 

Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming 

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  

Sociaal en Cultureel Planbureau 

Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen  

Tweede Kamer der Staten-Generaal  

Eerste Kamer der Staten-Generaal  

Raad van State  

Algemene Rekenkamer  

Nationale Ombudsman  

Kanselarij der Nederlandse Orden  

Kabinet der Koningin  

Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken 

АВСТРИЈА 

Bundeskanzleramt 

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten 

Bundesministerium für Finanzen 

Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend 

Bundesministerium für Inneres 

Bundesministerium für Justiz 

Bundesministerium für Landesverteidigung 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H 

Bundesbeschaffung G.m.b.H 

Bundesrechenzentrum G.m.b.H 

ПОЛСКА 

Kancelaria Prezydenta RP  
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Kancelaria Sejmu RP  

Kancelaria Senatu RP 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Sąd Najwyższy 

Naczelny Sąd Administracyjny 

Wojewódzkie sądy administracyjne 

Sądy powszechne — rejonowe, okręgowe i apelacyjne 

Trybunał Konstytucyjny 

Najwyższa Izba Kontroli 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka 

Biuro Ochrony Rządu 

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 

Centralne Biuro Antykorupcyjne 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Ministerstwo Finansów 

Ministerstwo Gospodarki 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Ministerstwo Skarbu Państwa 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Ministerstwo Infrastruktury 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Ministerstwo Środowiska 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Ministerstwo Zdrowia 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

Urząd Regulacji Energetyki 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
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Urząd Transportu Kolejowego 

Urząd Dozoru Technicznego 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców 

Urząd Zamówień Publicznych 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Urząd Lotnictwa Cywilnego 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 

Wyższy Urząd Górniczy 

Główny Urząd Miar 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 

Główny Urząd Statystyczny 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Państwowa Komisja Wyborcza 

Państwowa Inspekcja Pracy 

Rządowe Centrum Legislacji 

Narodowy Fundusz Zdrowia 

Polska Akademia Nauk 

Polskie Centrum Akredytacji 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 

Polska Organizacja Turystyczna 

Polski Komitet Normalizacyjny 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 

Komenda Główna Policji 

Komenda Główna Straży Granicznej 

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
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Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

Główny Inspektorat Sanitarny 

Główny Inspektorat Weterynarii 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Agencja Wywiadu 

Agencja Mienia Wojskowego 

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Agencja Rynku Rolnego 

Agencja Nieruchomości Rolnych 

Państwowa Agencja Atomistyki 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Agencja Rezerw Materiałowych 

Narodowy Bank Polski 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej 

Państwowe Gospodarstwo Leśne ‘Lasy Państwowe’ 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Urzędy wojewódzkie 

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest 
minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda 

ПОРТУГАЛИЈА 

Presidência do Conselho de Ministros 

Ministério das Finanças e da Administração Pública 

Ministério da Defesa Nacional 

Ministério dos Negócios Estrangeiros 

Ministério da Administração Interna 

Ministério da Justiça 

Ministério da Economia e da Inovação 

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 
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Ministério da Educação 

Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior 

Ministério da Cultura 

Ministério da Saúde 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 

Presidença da Republica 

Tribunal Constitucional 

Tribunal de Contas 

Provedoria de Justiça 

РОМАНИЈА 

Administrada Prezidenţială 

Senatul României 

Camera Deputaţilor 

Inalta Curte de Casaţie şi Justitie 

Curtea Constituţională 

Consiliul Legislativ 

Curtea de Conturi 

Consiliul Superior al Magistraturii 

Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justitie 

Secretariatul General al Guvernului 

Cancelaría primului ministru 

Ministerul Afacerilor Externe 

Ministerul Economiei şi Finanţelor 

Ministerul Justiţiei 

Ministerul Apărării  

Ministerul Internelor si Reforméi Administrative 

Ministerul Mundi, Familiei şi Egalităţii de Sanse 

Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesu Liberale 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Ministerul Transporturilor 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei 

Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului 

Ministerul Sănătăţii Publice 
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Ministerul Culturii şi Cultelor 

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatici 

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 

Serviciul Român de Informaţii 

Serviciul de Informaţii Externe 

Serviciul de Protectie şi Pază 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 

Consiliul National al Audiovizualului 

Consiliul Concurenţei (CC) 

Direcţia Naţională Anticorupţie 

Inspectoratul General de Politie 

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor  

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit ăţi Publice 
(ANRSC) 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterináră şi pentru Siguranţa Alimentelor 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 

Autoritatea Navală Romànă 

Autoritatea Feroviară Romànă 

Autoritatea Rutieră Romànă 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap 

Autoritatea Naţională pentru Turism 

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 

Autoritatea Naţională pentru Tineret 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 

Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale 

Autoritatea Electorală Permanente 

Agentia pentru Strategii Guvernamentale 

Agentia Naţională a Medicamentului 

Agentia Naţională pentru Sport 

Agentia Naţională pentru Ocuparea Fortéi de Muncă 

Agentia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 

Agentia Română pentru Conservarea Energiei 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Agentia Naţională pentru Resursę Minerale 

Agentia Română pentru Investiţii Străine 

Agentia Naţională pentru întreprinderi Mici şi Mijlo di şi Coöperatie 

Agentia Naţională a Funcţionarilor Publici 

Agentia Naţională de Administrare Fiscală 

Agentia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Spedală 

Agenţia Naţională Anti-doping 

Agentia Nudeară 

Agentia Naţională pentru Protecţia Familiei 

Agentia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Bărbati şi Femei 

Agentia Naţională pentru Protecţia Mediului 

Agentia naţională Antidrog 

СЛОВЕНИЈА 

Predsednik Republike Sloveni) e 

Državni zbor Republike Slovenije 

Državni svet Republike Slovenije 

Varuh dovekovih pravic 

Ustavno sodišče Republike Slovenije 

Računsko sodišče Republike Slovenije 

Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih narodí 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

Vládne službe 

Ministrstvo za finance 

Ministrstvo za notranje zadeve 

Ministrstvo za zunanje zadeve 

Ministrstvo za obrambo 

Ministrstvo za pravosodje 

Ministrstvo za gospodarstvo 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in přehráno 

Ministrstvo za promet 

Ministrstvo za okolje in prostor 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

Ministrstvo za zdravje 

Ministrstvo za javno upravo 

Ministrstvo za šolstvo in šport 
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Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 

Ministrstvo za kulturo 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije 

višja sodišča 

okrožna sodišča 

okrajna sodišča 

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije 

Okrožna državna tožilstva 

Državno pravobranilstvo 

Upravno sodišče Republike Slovenije 

Višje delovno in socialno sodišče 

delovna sodišča 

Davčna uprava Republike Slovenije 

Carinska uprava Republike Slovenije 

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja 

Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo 

Uprava Republike Slovenije za javna plačila 

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 

Policija 

Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve 

Generalštab Slovenske vojske 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo 

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence 

Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije 

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 

Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in 
pošto 

Inšpektorat za energetiko in rudarstvo 

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano 

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije 
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Veterinarska uprava Republike Slovenije 

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo 

Direkcija Republike Slovenije za caste 

Prometni inšpektorat Republike Slovenije 

Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo 

Agencija Republike Slovenije za okolje 

Geodetska uprava Republike Slovenije 

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo 

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor 

Inšpektorat Republike Slovenije za delo 

Zdravstveni inšpektorat 

Urad Republike Slovenije za kemikalije 

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji 

Urad Republike Slovenije za meroslovje 

Urad za visoko šolstvo 

Urad Republike Slovenije za mladino 

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport 

Arhiv Republike Slovenije 

Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije 

Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije 

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije 

Služba vlade za zakonodajo 

Služba vlade za evropske zadeve 

Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

Urad vlade za komuniciranje 

Urad za enake možnosti 

Urad za verske skupnosti 

Urad za narodnosti 

Urad za makroekonomske analize in razvoj 

Statistični urad Republike Slovenije 

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 

Protokol Republike Slovenije 

Urad za varovanje tajnih podatkov 

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu 

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj 
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Informacijski pooblaščenec 

Državna volilna komisija 

СЛОВАКИЈА 

Министерства и други органи на централната власт, наведени во Акт бр. 575/2001 зб. 
за структурата на активностите на Владата и органите на администрацијата на 
централната власт, при изготвување на текстот на подоцнежните закони: 

Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky 

Národná rada Slovenskej republiky 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

Úrad pre verejné obstarávanie 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 

Národný bezpečnostný úrad 

Ústavný súd Slovenskej republiky 

Najvyšši súd Slovenskej republiky 

Generálna prokuratura Slovenskej republiky 

Najvyšši kontrolný úrad Slovenskej republiky 
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Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

Úrad pre finančný trh 

Úrad na ochranu osobn ý ch udajov 

Kancelária verejneho ochranu prav 

ФИНСКА 

Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet 

Liikenne - ja viestintäministeriö — Kommunikationsministeriet 

Ajoneuvohallintokeskus AKE — Fordonsförvaltningscentralen AKE 

Ilmailuhallinto — Luftfartsförvaltningen 

Ilmatieteen laitos — Meteorologiska institutet 

Merenkulkulaitos — Sjöfartsverket 

Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet 

Ratahallintokeskus RHK — Banförvaltningscentralen RHK 

Rautatievirasto — Järnvägsverket 

Tiehallinto — Vägförvaltningen 

Viestintävirasto — Kommunikationsverket Maa- ja metsätalousministeriö — Jord - och 
skogsbruksministeriet 

Elintarviketurvallisuusvirasto — Livsmedelssäkerhetsverket 

Maanmittauslaitos — Lantmäteriverket 

Maaseutuvirasto — Landsbygdsverket Oikeusministeriö — Justitieministeriet 

Tietosuojavaltuutetun toimisto — Dataombudsmannens byrå 

Tuomioistuimet — Domstolar 

Korkein oikeus — Högsta domstolen 

Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen 

Hovioikeudet — Hovrätter 

Käräjäoikeudet — Tingsrätter 

Hallinto-oikeudet –Förvaltningsdomstolar 

Markkinaoikeus — Marknadsdomstolen 

Työtuomioistuin — Arbetsdomstolen 

Vakuutusoikeus — Försäkringsdomstolen 

Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden 

Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet 

HEUNI — Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan 
instituutti — HEUNI — Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till 
Förenta nationerna 
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Konkurssiasiamiehen toimisto — Konkursombudsmannens byrå 

Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden 

Oikeushallinnon palvelukeskus — Justitieförvaltningens servicecentral 

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus — Justitieförvaltningens datateknikcentral 

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) — Rättspolitiska forskningsinstitutet 

Oikeusrekisterikeskus — Rättsregistercentralen 

Onnettomuustutkintakeskus — Centralen för undersökning av olyckor 

Rikosseuraamusvirasto — Brottspåföljdsverket 

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus — Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 

Rikoksentorjuntaneuvosto — Rådet för brottsförebyggande 

Saamelaiskäräjät — Sametinget 

Valtakunnansyyttäjänvirasto — Riksåklagarämbetet 

Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet Opetusministeriö — Undervisningsministeriet 

Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen 

Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå Puolustusministeriö — 
Försvarsministeriet 

Puolustusvoimat — Försvarsmakten 

Sisäasiainministeriö — Inrikesministeriet 

Väestörekisterikeskus — Befolkningsregistercentralen 

Keskusrikospoliisi — Centralkriminalpolisen 

Liikkuva poliisi — Rörliga polisen 

Rajavartiolaitos — Gränsbevakningsväsendet 

Lääninhallitukset — Länstyrelserna 

Suojelupoliisi — Skyddspolisen 

Poliisiammattikorkeakoulu — Polisyrkeshögskolan 

Poliisin tekniikkakeskus — Polisens teknikcentral 

Poliisin tietohallintokeskus — Polisens datacentral 

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos — Polisinrättningen i Helsingfors 

Pelastusopisto — Räddningsverket 

Hätäkeskuslaitos — Nödcentralsverket 

Maahanmuuttovirasto — Migrationsverket 

Sisäasiainhallinnon palvelukeskus — Inrikesförvaltningens servicecentral 

Sosiaali- ja terveysministeriö — Social- och hälsovårdsministeriet 

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för social trygghet 
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Lääkelaitos — Läkemedelsverket 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus — Rättsskyddscentralen för hälsovården 

Säteilyturvakeskus — Strålsäkerhetscentralen 

Kansanterveyslaitos — Folkhälsoinstitutet 

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO — Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus — Social- och hälsovårdens 
produkttillsynscentral 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes — Forsknings- och 
utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes 

Vakuutusvalvontavirasto — Försäkringsinspektionen 

Työ- ja elinkeinoministeriö — Arbets- och näringsministeriet 

Kuluttajavirasto — Konsumentverket 

Kilpailuvirasto — Konkurrensverket 

Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen 

Valtakunnansovittelijain toimisto — Riksförlikningsmännens byrå 

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande 

Energiamarkkinavirasto - Energimarknadsverket 

Geologian tutkimuskeskus — Geologiska forskningscentralen 

Huoltovarmuuskeskus — Försörjningsberedskapscentralen 

Kuluttajatutkimuskeskus — Konsumentforskningscentralen 

Matkailun edistämiskeskus (MEK) — Centralen för turistfrämjande 

Mittatekniikan keskus (MIKES) — Mätteknikcentralen 

Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus -Tekes — utvecklingscentralen för 
teknologi och innovationer 

Turvatekniikan keskus (TUKES) — Säkerhetsteknikcentralen 

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) — Statens tekniska forskningscentral 

Syrjintälautakunta — Nationella diskrimineringsnämnden 

Työneuvosto — Arbetsrådet 

Vähemmistövaltuutetun toimisto — Minoritetsombudsmannens byrå Ulkoasiainministeriö — 
Utrikesministeriet Valtioneuvoston kanslia — Statsrådets kansli Valtiovarainministeriö — 
Finansministeriet 

Valtiokonttori — Statskontoret 

Verohallinto — Skatteförvaltningen 

Tullilaitos — Tullverket 

Tilastokeskus — Statistikcentralen 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus — Statens ekonomiska forskningscentral 
Ympäristöministeriö — Miljöministeriet 
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Suomen ympäristökeskus — Finlands miljöcentral 

Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus — Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 
Valtiontalouden tarkastusvirasto — Statens revisionsverk 

ШВЕДСКА 

A 

Affärsverket svenska kraftnät 

Akademien för de fria konsterna 

Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden 

Allmänna pensionsfonden 

Allmänna reklamationsnämnden 

Ambassader 

Ansvarsnämnd, statens 

Arbetsdomstolen 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsgivarverk, statens 

Arbetslivsinstitutet 

Arbetsmiljöverket 

Arkitekturmuseet 

Arrendenämnder 

Arvsfondsdelegationen 

Arvsfondsdelegationen 

B 

Banverket 

Barnombudsmannen 

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens 

Bergsstaten 

Biografbyrå, statens 

Biografiskt lexikon, svenskt 

Birgittaskolan 

Blekinge tekniska högskola 

Bokföringsnämnden 

Bolagsverket 

Bostadsnämnd, statens 

Bostadskreditnämnd, statens 

Boverket 
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Brottsförebyggande rådet 

Brottsoffermyndigheten 

C 

Centrala studiestödsnämnden 

D 

Danshögskolan 

Datainspektionen 

Departementen 

Domstolsverket 

Dramatiska institutet 

E 

Ekeskolan 

Ekobrottsmyndigheten 

Ekonomistyrningsverket 

Ekonomiska rådet 

Elsäkerhetsverket 

Energimarknadsinspektionen 

Energimyndighet, statens 

EU/FoU-rådet 

Exportkreditnämnden 

Exportråd, Sveriges 

F 

Fastighetsmäklarnämnden 

Fastighetsverk, statens 

Fideikommissnämnden 

Finansinspektionen 

Finanspolitiska rådet 

Finsk-svenska gränsälvskommissionen 

Fiskeriverket 

Flygmedicincentrum 

Folkhälsoinstitut, statens 

Fonden för fukt- och mögelskador 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas 

Folke Bernadotte Akademin 

Forskarskattenämnden 
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Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 

Fortifikationsverket 

Forum för levande historia 

Försvarets materielverk 

Försvarets radioanstalt 

Försvarets underrättelsenämnd 

Försvarshistoriska museer, statens 

Försvarshögskolan 

Försvarsmakten 

Försäkringskassan 

G 

Gentekniknämnden 

Geologiska undersökning 

Geotekniska institut, statens 

Giftinformationscentralen 

Glesbygdsverket 

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning 

Granskningsnämnden för radio och TV 

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar 

Gymnastik- och Idrottshögskolan 

Göteborgs universitet 

H 

Handelsflottans kultur- och fritidsråd 

Handelsflottans pensionsanstalt 

Handelssekreterare 

Handelskamrar, auktoriserade 

Handikappombudsmannen 

Handikappråd, statens 

Harpsundsnämnden 

Haverikommission, statens 

Historiska museer, statens 

Hjälpmedelsinstitutet 

Hovrätterna 

Hyresnämnder 

Häktena 
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Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

Högskolan Dalarna 

Högskolan i Borås 

Högskolan i Gävle 

Högskolan i Halmstad 

Högskolan i Kalmar 

Högskolan i Karlskrona/Ronneby 

Högskolan i Kristianstad 

Högskolan i Skövde 

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 

Högskolan på Gotland 

Högskolans avskiljandenämnd 

Högskoleverket 

Högsta domstolen 

I 

ILO kommittén 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

Inspektionen för strategiska produkter 

Institut för kommunikationsanalys, statens 

Institut för psykosocial medicin, statens 

Institut för särskilt utbildningsstöd, statens 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 

Institutet för rymdfysik 

Institutet för tillväxtpolitiska studier 

Institutionsstyrelse, statens 

Insättningsgarantinämnden 

Integrationsverket 

Internationella programkontoret för utbildningsområdet 

J 

Jordbruksverk, statens 

Justitiekanslern 

Jämställdhetsombudsmannen 

Jämställdhetsnämnden 

Järnvägar, statens 

Järnvägsstyrelsen 
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K 

Kammarkollegiet Kammarrätterna Karlstads universitet Karolinska Institutet 
Kemikalieinspektionen 

Kommerskollegium 

Konjunkturinstitutet 

Konkurrensverket 

Konstfack 

Konsthögskolan 

Konstnärsnämnden 

Konstråd, statens 

Konsulat 

Konsumentverket 

Krigsvetenskapsakademin 

Krigsförsäkringsnämnden 

Kriminaltekniska laboratorium, statens 

Kriminalvården 

Krisberedskapsmyndigheten 

Kristinaskolan 

Kronofogdemyndigheten 

Kulturråd, statens 

Kungl. Biblioteket 

Kungl. Konsthögskolan 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 

Kungl. Tekniska högskolan 

Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 

Kungl Vetenskapsakademin 

Kustbevakningen 

Kvalitets- och kompetensråd, statens 

Kärnavfallsfondens styrelse 

L 

Lagrådet 

Lantbruksuniversitet, Sveriges 

Lantmäteriverket 

Linköpings universitet 

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 
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Livsmedelsverk, statens 

Livsmedelsekonomiska institutet 

Ljud- och bildarkiv, statens 

Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk 

Lotteriinspektionen 

Luftfartsverket 

Luftfartsstyrelsen 

Luleå tekniska universitet 

Lunds universitet 

Läkemedelsverket 

Läkemedelsförmånsnämnden 

Länsrätterna 

Länsstyrelserna 

Lärarhögskolan i Stockholm 

M 

Malmö högskola 

Manillaskolan 

Maritima muséer, statens 

Marknadsdomstolen 

Medlingsinstitutet 

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges 

Migrationsverket 

Militärhögskolor 

Mittuniversitetet 

Moderna museet 

Museer för världskultur, statens 

Musikaliska Akademien 

Musiksamlingar, statens 

Myndigheten för handikappolitisk samordning 

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor 

Myndigheten för skolutveckling 

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning 

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning 

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige 
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Mälardalens högskola 

N 

Nationalmuseum 

Nationellt centrum för flexibelt lärande 

Naturhistoriska riksmuseet 

Naturvårdsverket 

Nordiska Afrikainstitutet 

Notarienämnden 

Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens 

Nämnden för statligt stöd till trossamfund 

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor 

Nämnden mot diskriminering 

Nämnden för elektronisk förvaltning 

Nämnden för RH anpassad utbildning Nämnden för hemslöjdsfrågor 

O 

Oljekrisnämnden 

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 

Operahögskolan i Stockholm 

P 

Patent- och registreringsverket 

Patentbesvärsrätten 

Pensionsverk, statens 

Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden 

Pliktverk, Totalförsvarets 

Polarforskningssekretariatet 

Post- och telestyrelsen 

Premiepensionsmyndigheten 

Presstödsnämnden 

R 

Radio - och TV–verket 

Rederinämnden 

Regeringskansliet 

Regeringsrätten 

Resegarantinämnden 
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Registernämnden 

Revisorsnämnden 

Riksantikvarieämbetet 

Riksarkivet 

Riksbanken 

Riksdagsförvaltningen 

Riksdagens ombudsmän 

Riksdagens revisorer 

Riksgäldskontoret 

Rikshemvärnsrådet 

Rikspolisstyrelsen 

Riksrevisionen 

Rikstrafiken 

Riksutställningar, Stiftelsen 

Riksvärderingsnämnden 

Rymdstyrelsen 

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 

Räddningsverk, statens  

Rättshjälpsmyndigheten  

Rättshjälpsnämnden  

Rättsmedicinalverket 

S 

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 

Sameskolstyrelsen och sameskolor 

Sametinget 

SIS, Standardiseringen i Sverige 

Sjöfartsverket 

Skatterättsnämnden 

Skatteverket 

Skaderegleringsnämnd, statens 

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 

Skogsstyrelsen 

Skogsvårdsstyrelserna 

Skogs och lantbruksakademien 

Skolverk, statens 
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Skolväsendets överklagandenämnd 

Smittskyddsinstitutet 

Socialstyrelsen 

Specialpedagogiska institutet 

Specialskolemyndigheten 

Språk - och folkminnesinstitutet 

Sprängämnesinspektionen 

Statistiska centralbyrån 

Statskontoret 

Stockholms universitet 

Stockholms internationella miljöinstitut 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA 

Styrelsen för Samefonden 

Styrelsen för psykologiskt försvar 

Stängselnämnden 

Svenska institutet 

Svenska institutet för europapolitiska studier 

Svenska ESF rådet 

Svenska Unescorådet 

Svenska FAO kommittén 

Svenska Språknämnden 

Svenska Skeppshypotekskassan 

Svenska institutet i Alexandria 

Sveriges författarfond 

Säkerhetspolisen 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

Södertörns högskola 

T 

Taltidningsnämnden 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket 

Teaterhögskolan i Stockholm 

Tingsrätterna 

Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens 
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Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet 

Totalförsvarets forskningsinstitut 

Totalförsvarets pliktverk 

Tullverket 

Turistdelegationen 

U 

Umeå universitet 

Ungdomsstyrelsen 

Uppsala universitet 

Utlandslönenämnd, statens 

Utlänningsnämnden 

Utrikesförvaltningens antagningsnämnd 

Utrikesnämnden 

Utsädeskontroll, statens 

V 

Valideringsdelegationen 

Valmyndigheten 

Vatten- och avloppsnämnd, statens 

Vattenöverdomstolen 

Verket för förvaltningsutveckling 

Verket för högskoleservice 

Verket för innovationssystem (VINNOVA) 

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) 

Vetenskapsrådet 

Veterinärmedicinska anstalt, statens 

Veterinära ansvarsnämnden 

Väg - och transportforskningsinstitut, statens 

Vägverket  

Vänerskolan  

Växjö universitet  

Växtsortnämnd, statens 

Å 

Åklagarmyndigheten 

Åsbackaskolan 

Ö 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Örebro universitet 

Örlogsmannasällskapet 

Östervångsskolan 

Överbefälhavaren 

Överklagandenämnden för högskolan 

Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag 

Överklagandenämnden för studiestöd 

Överklagandenämnden för totalförsvaret 

ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО  

Cabinet Office 

Office of the Parliamentary Counsel  

Central Office of Information  

Charity Commission 

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)  

Crown Prosecution Service  

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 

Competition Commission 

Gas and Electricity Consumers’ Council 

Office of Manpower Economics  

Department for Children, Schools and Families  

Department of Communities and Local Government 

Rent Assessment Panels  

Department for Culture, Media and Sport 

British Library 

British Museum 

Commission for Architecture and the Built Environment 

The Gambling Commission 

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage) 

Imperial War Museum 

Museums, Libraries and Archives Council 

National Gallery 

National Maritime Museum 

National Portrait Gallery 

Natural History Museum 

Science Museum 
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Tate Gallery 

Victoria and Albert Museum 

Wallace Collection  

Department for Environment, Food and Rural Affairs 

Agricultural Dwelling House Advisory Committees 

Agricultural Land Tribunals 

Agricultural Wages Board and Committees 

Cattle Breeding Centre 

Countryside Agency 

Plant Variety Rights Office 

Royal Botanic Gardens, Kew 

Royal Commission on Environmental Pollution Department of Health 

Dental Practice Board 

National Health Service Strategic Health Authorities 

NHS Trusts 

Prescription Pricing Authority  

Department for Innovation, Universities and Skills 

Higher Education Funding Council for England 

National Weights and Measures Laboratory 

Patent Office  

Department for International Development  

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor 

Legal Secretariat to the Law Officers  

Department for Transport 

Maritime and Coastguard Agency  

Department for Work and Pensions 

Disability Living Allowance Advisory Board 

Independent Tribunal Service 

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions) 

Occupational Pensions Regulatory Authority 

Regional Medical Service 

Social Security Advisory Committee  

Export Credits Guarantee Department  

Foreign and Commonwealth Office 

Wilton Park Conference Centre 
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Government Actuary’s Department  

Government Communications Headquarters  

Home Office 

HM Inspectorate of Constabulary  

House of Commons  

House of Lords  

Ministry of Defence 

Defence Equipment & Support 

Meteorological Office  

Ministry of Justice 

Boundary Commission for England 

Combined Tax Tribunal 

Council on Tribunals 

Court of Appeal — Criminal 

Employment Appeals Tribunal 

Employment Tribunals 

HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales) 

Immigration Appellate Authorities 

Immigration Adjudicators 

Immigration Appeals Tribunal 

Lands Tribunal 

Law Commission 

Legal Aid Fund (England and Wales) 

Office of the Social Security Commissioners 

Parole Board and Local Review Committees 

Pensions Appeal Tribunals 

Public Trust Office 

Supreme Court Group (England and Wales) 

Transport Tribunal  

The National Archives  

National Audit Office  

National Savings and Investments  

National School of Government  

Northern Ireland Assembly Commission  

Northern Ireland Court Service 
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Coroners Courts 

County Courts 

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland 

Crown Court 

Enforcement of Judgements Office 

Legal Aid Fund 

Magistrates’ Courts 

Pensions Appeals Tribunals  

Northern Ireland, Department for Employment and Learning  

Northern Ireland, Department for Regional Development  

Northern Ireland, Department for Social Development  

Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development  

Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure  

Northern Ireland, Department of Education 

Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment  

Northern Ireland, Department of the Environment  

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel  

Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety  

Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister  

Northern Ireland Office 

Crown Solicitor’s Office 

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland 

Forensic Science Laboratory of Northern Ireland 

Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland 

Police Service of Northern Ireland 

Probation Board for Northern Ireland 

State Pathologist Service Office of Fair Trading Office for National Statistics 

National Health Service Central Register  

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service 
Commissioners  

Paymaster General’s Office  

Postal Business of the Post Office  

Privy Council Office  

Public Record Office  

HM Revenue and Customs 
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The Revenue and Customs Prosecutions Office  

Royal Hospital, Chelsea  

Royal Mint 

Rural Payments Agency  

Scotland, Auditor-General 

Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service  

Scotland, General Register Office  

Scotland, Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer  

Scotland, Registers of Scotland 

The Scotland Office  

The Scottish Ministers 

Architecture and Design Scotland 

Crofters Commission 

Deer Commission for Scotland 

Lands Tribunal for Scotland 

National Galleries of Scotland 

National Library of Scotland 

National Museums of Scotland 

Royal Botanic Garden, Edinburgh 

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland 

Scottish Further and Higher Education Funding Council  

Scottish Law Commission 

Community Health Partnerships 

Special Health Boards 

Health Boards 

The Office of the Accountant of Court 

High Court of Justiciary 

Court of Session 

HM Inspectorate of Constabulary 

Parole Board for Scotland 

Pensions Appeal Tribunals 

Scottish Land Court 

Sheriff Courts 

Scottish Police Services Authority 

Office of the Social Security Commissioners 
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The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees 

Keeper of the Records of Scotland  

The Scottish Parliamentary Body Corporate HM Treasury 

Office of Government Commerce 

United Kingdom Debt Management Office  

The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)  

The Welsh Ministers 

Higher Education Funding Council for Wales 

Local Government Boundary Commission for Wales 

The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales 

Valuation Tribunals (Wales) 

Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards 

Welsh Rent Assessment Panels 
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АНЕКС II 

ЛИСТА НА АКТИВНОСТИТЕ НАВЕДЕНИ ВО ТОЧКА (6)(а) ОД ЧЛЕН 2(1) 

Во случај на разлика во толкувањето меѓу ОПЈН/CPV и НАЦЕ, се применува 
ОПЈН/CPV - номенклатурата. 

НАЦЕ Рев. 1 (1)  

ДЕЛ Ѓ ГРАДЕЖНИШТВО ОПЈН/CP
V-ознака 

Одде
л 

Груп
а 

Клас
а 

Предмет Забелешки  

45   Градежниш
тво 

Овој оддел вклучува: 

- изградба  на нови згради и работи, 
реконструкција на објекти и 
вообичаени поправки. 

45000000 

 45.1  Подготовка 
на 
локацијата 

 45100000 

  45.11 Уривање 
згради; 
поместува
ње 
земјиште 

Оваа класа вклучува: 

— уривање згради и други 
структури, 

— расчистување градежни локации, 

— поместување земјиште:  
ископување, пополнување, 
порамнување на нивоа на земјиште и 
класифицирање на градежните 
локации, копање ровови, 
отстранување карпи, минирање, итн., 

— подготовка на терен за минирање, 

— отстранување на вишокот на 
материјал и друго уредување и 
подготовка на локации со минерални 
богатства. 

Оваа класа, исто така вклучува и: 

— одводнување на теренот на 
градежни локации, 

— одводнување на земјоделско и 
шумско земјиште. 

45110000 
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  45.12 Пробно 
дупчење и 
пробивање 

Оваа класа вклучува: 

— пробно дупчење, пробно 
пробивање и земање примерок од 
почвата за градежни, геофизички, 
геолошки и слични цели. 

Оваа класа исклучува: 

— дупчење бунари за нафта и гас, 
види 11.20, 

— дупчење бунари за вода, види 
45.25, 

— вметнување прстени, види 45.25, 

— истражување нафтени и гасни 
полиња, геофизички, геолошки и 
сеизмички премери, види 74.20. 

45120000 

 45.2  Изградба 
на 
комплетни 
конструкци
и или 
делови од 
нив, 
градежниш
тво 

 45200000 
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а 

Предмет Забелешки  
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  45.21 Општа 
изградба на 
згради и 
градежни 
работи 

Оваа класа вклучува: 

- изградба на сите видови згради 
изградба на градежни конструкции, 

— мостови, вклучувајќи и мостови 
за надвозници, вијадукти, тунели и 
подземни железници, 

— цевководи, далноводи и 
телефонски водови, комуникациски 
линии, 

— урбани цевководи, урбани 
далноводи и комуникациски линии, 

— дополнителни урбани работи, 

— монтажа и подигнување на 
префабрикувани конструкции на 
локацијата. 

Оваа класа исклучува: 

— услужни активности поврзани за 
екстракција на нафта и гас, види 
11.20, 

— подигнување на префабрикувани 
конструкции од небетонски делови 
направени од страна на изведувачот, 
види оддели 20, 26 и 28, 

— градежни работи, освен згради, за 
стадиони, базени, спортски сали, 
тениски игралишта, голф-терени и 
други спортски инсталации, види 
45.23, 

— инсталација на згради, види 45.3, 

— завршување на згради, види 45.4, 

— архитектонски и инженерски 
активности, види 74.20, 

— управување со градежни проекти, 
види 74.20. 

45210000 

Освен: 

– 
45213316 

45220000 

45231000 

45232000 

  45.22 Ставање 
покриви и 
рамки 

Оваа класа вклучува: 

— подигнување на покриви, 

— конструкции на покриви, 

— хидроизолација. 

45261000 
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  45.23 Изградба 
на 
автопати, 
патишта, 
аеродромск
и писти и 
спортски 
објекти 

Оваа класа вклучува: 

— изградба на автопатишта, улици, 
патишта, други возни и пешачки 
патеки, 

— изградба на железнички 
конструкции, 

— изградба на авионски писти, 

— градежни работи, покрај згради, 
за стадиони, базени, гимнастички 
сали, тениски игралишта, терени за 
голф и други спортски инсталации, 

— бојосување на ознаки на 
површината на патот и на 
паркинзите. 

Оваа класа исклучува: 

— прелиминарно поместување на 
земјиштето, види 45.11. 

45212212 
и DA03 

45230000 

освен: 

– 
45231000 

– 
45232000 

– 
45234115 
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  45.24 Изградба 
на проекти 
за вода 

Оваа класа вклучува: 

— изградба на: 

— водени патишта, пристанишни и 
речни работи, пристаништа 
(марини), системи за заклучување 
итн., 

— брани и насипи, 

— ископување, 

— површински работи. 

45240000 
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  45.25 Други 
градежни 
работи што 
вклучуваат 
конкретни 
занаети 

Оваа класа вклучува: 

— градежни активности што се 
специјализирани за еден аспект што 
е заеднички за различни видови 
структури и кои бараат 
специјализирани квалификации или 
опрема, 

— изградба на темели, вклучувајќи 
набивање на земјиштето, 

— дупчење и изградба на бунари за 
вода, вметнување прстени, 

— подигнување челични елементи 
што не се самостојно произведени, 

— свиткување челик, 

— редење тули и камења, 

— подигнување и демонтирање 
скелиња и работни платформи, 
вклучувајќи најмување скелиња и 
работни платформи, 

— подигнување оџаци и 
индустриски печки. Оваа класа 
исклучува: 

— најмување скелиња без 
подигнување и расклопување, види 
71.32. 

45250000 
45262000 

 45.3  Инсталаци
и во згради 

 45300000 
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  45.31 Инсталациј
а на 
електрични 
кабли и 
елементи 

Оваа класа вклучува: 

инсталација во згради или други 
градежни проекти на: 

— електрични водови и приклучоци, 

— телекомуникациски системи, 

— електрични системи за греење, 

— станбени антени и воздушни 
антени, 

— противпожарни аларми, 

— аларми против кражби, 

— лифтови и ескалатори, 

— громобрани итн. 

45213316 
45310000 

Освен: – 
45316000 

  45.32 Изолациск
и работи 

Оваа класа вклучува: 

— инсталација на термичка, звучна и 
вибрациска изолација во згради или 
други градежни проекти. 

Оваа класа исклучува: 

— поставување системи за 
водоотпорност, види 45.22. 

45320000 

  45.33 Водоводна 
инсталациј
а 

Оваа класа вклучува: 

— инсталација во згради или други 
градежни проекти на: 

— водоводна и санитарна опрема, 

— приклучоци за гас, 

— опрема и цевки за греење, 
вентилација, ладење или 
климатизирање, 

— системи за прскање.  

Оваа класа исклучува: 

— инсталација на електрични 
системи за греење, види 45.31. 

45330000 

  45.34 Други 
инсталации 
во згради 

Оваа класа вклучува: 

— инсталација на системи за 
осветлување и сигнализација за 
патишта, пруги, аеродроми и 
пристаништа, 

— инсталација во згради или други 
градежни проекти за приклучоци и 

45234115 
45316000 
45340000 
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уреди кои не се посебно наведени: 

 45.4  Завршувањ
е на 
изградбата 

 45400000 
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  45.41 Малтерису
вање 

Оваа класа вклучува: 

— нанесување внатрешен и 
надворешен малтер или гипс во 
згради или во други градежни 
проекти, вклучувајќи поврзани 
стругарски материјали. 

45410000 

  45.42 Инсталациј
а на 
столарија 

Оваа класа вклучува: 

— инсталација на врати, прозорци, 
рамки за врати и прозорци, 
монтирани кујни, скалила, 
приклучоци и слично кои не се 
направени од страна на изведувачот, 
од дрво и други материјали, 

— довршување на внатрешен 
простор, како што се тавани, дрвени 
ѕидни облоги, мобилни прегради 
итн. 

Оваа класа исклучува: 

— поставување паркети и други 
дрвени подни облоги, види 45.43. 

45420000 
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  45.43 Подни и 
ѕидни 
облоги 

Оваа класа вклучува: 

— поставување, поплочување, 
закачување или вклопување на 
следново во згради или други 
градежни проекти: 

— керамички, бетонски ѕидни или 
подни плочки, или ѕидни и подни 
плочки од режан камен, 

— паркет и други дрвени подни 
облоги, теписи и подни облоги од 
линолеум, 

— вклучувајќи од гума или 
пластика, 

— подни или ѕидни облоги од 
терацо, мермер, гранит или чакал, 

— тапети. 

45430000 

  45.44 Бојосување 
и 
застаклува
ње 

Оваа класа вклучува: 

— внатрешно и надворешно 
бојосување згради, 

— бојосување градежни структури, 

— поставување стакла, огледала итн. 
Оваа класа исклучува: 

— поставување прозорци, види 
45.42. 

45440000 
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  45.45 Друго 
довршувањ
е на зграда 

Оваа класа вклучува: 

— поставување приватни базени, 

— чистење со пареа, чистење со 
песочен млаз и слични активности за 
екстериери, 

— друго довршување на зграда и 
завршни работи кои не се посебно 
наведени. Оваа класа исклучува: 

— внатрешно чистење на згради и 

45212212 
и DA04 

45450000 
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други објекти, види 74.70 

 45.5  Најмување 
градежна 
опрема или 
опрема за 
уривање со 
оператор 

 45500000 

  45.50 Најмување 
градежна 
опрема или 
опрема за 
уривање со 
оператор 

Оваа класа исклучува: 

— најмување градежни машини или 
машини за уривање и опрема без 
оператори, види 71.32. 

45500000 

(1) Регулатива (ЕЕЗ) бр. 3037/90 на Советот од 9 октомври 1990 година за 
статистичка класификација на економски активности во Европската заедница 
(Сл. весник L 293, 24.10.1990 година, стр. 1). 
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АНЕКС III 

ЛИСТА НА ПРОИЗВОДИ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 4(б) ВО ВРСКА СО 
ДОГОВОРИТЕ ДОДЕЛЕНИ ОД ДОГОВОРНИ ОРГАНИ ВО ОБЛАСТА НА 

ОДБРАНАТА 

Единствениот применлив текст за целите на оваа директива е содржан во Анекс 1, 
точка 3 од ГПА, на кој се базира следнава наведена листа на производи: 

Поглавје 25: Сол, сулфур, земја и камен, гипс, вар и цемент 

Поглавје 26: Руди, згури и пепели 

Поглавје 27: Минерални горива, минерални масла и производи од нивна 
дестилација, битуменозни материи, минерални восоци 

освен: 

ex 27.10: посебни моторни горива 

Поглавје 28: 

 

Неоргански хемиски производи, органски и неоргански 
соединенија од благородни метали, од метали на ретка земја, од 
радиоактивни елементи и од изотопи 

освен: 

ex 28.09: експлозиви 

ex 28.13: експлозиви 

ех 28.14: солзавец 

ex 28.28: експлозиви 

ex 28.32: експлозиви 

ex 28.39: експлозиви 

ex 28.50: токсични производи 

ex 28.51: токсични производи 

ex 28.54: експлозиви 

Поглавје 29: Органски хемиски производи 

освен: 

ex 29.03: експлозиви 

ex 29.04: експлозиви 
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ex 29.07: експлозиви 

ex 29.08: експлозиви 

ex 29.11: експлозиви 

ex 29.12: експлозиви 

ex 29.13: токсични производи 

ex 29.14: токсични производи 

ex 29.15: токсични производи 

ex 29.21: токсични производи 

ex 29.22: токсични производи 

ex 29.23: токсични производи 

ex 29.26: експлозиви 

ex 29.27: токсични производи 

ex 29.29: експлозиви 

Поглавје 30: Фармацевтски производи 

Поглавје 31: Ѓубрива 

Поглавје 32: Екстракти за штавење или бојосување, танини и нивни 
деривативи, фарби, бои за текстил, пигменти и други материи за 
бојосување, приготвени премачкувачки средства и лакови, 
китови и други затиначки маси, печатарски бои и мастила 

Поглавје 33: Етерични масла и резиноиди, парфимериски, козметички или 
тоалетни препарати 

Поглавје 34: Сапун, органски површински активни средства, препарати за 
перење, препарати за подмачкување, вештачки восоци, 
приготвени восоци, препарати за полирање или чистење, свеќи и 
слични производи, пасти за моделирање, „забарски  восоци“ и 
забарски препарати врз база на гипс 

Поглавје 35: Белтачинести материи, лепила, ензими 

Поглавје 37: Производи за фотографски и кинематографски цели 
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Поглавје 38: Разни производи на хемиската индустрија, 

освен: 

ex 38.19: токсични производи 

Поглавје 39: Вештачки смоли и пластични маси, целулоза, естери и етери, 
производи од нив 

освен: 

ex 39.03: експлозиви 

Поглавје 40: Каучук, синтетички каучук и производи од нив, 

освен: 

ех 40.11: блиндирани гуми 

Поглавје 41: Сурова крупна и ситна кожа (освен животинско крзно) и штавена 
кожа 

Поглавје 42: Производи од кожа, седларски и сарачки производи, предмети за 
патување, рачни торби и слични контејнери, производи од 
животински црева 

Поглавје 43: Природно и вештачко крзно, производи од крзно 

Поглавје 44: Дрво и производи од дрво, дрвен јаглен 

Поглавје 45: Плута и производи од плута 

Поглавје 46: Производи од слама, еспарт и од други материјали за плетарија, 
кошничарски и плетарски работи 

Поглавје 47: Материјали за производство на хартија 

Поглавје 48: Хартија и картон, производи од хартиена маса, од хартија или од 
картон 

Поглавје 49: Печатени книги, весници, слики и други производи на 
графичката индустрија индустрија, ракописи, чукани текстови и 
планови 

Поглавје 65: Шешири, капи и други покривки за глава и нивни делови 

Поглавје 66: Чадори, сонцобрани, стапови, стапови-столови, камшици, 
корбачи и нивни делови 

Поглавје 67: Перје и пердув, препарати и производи изработени од перје и 
пердув, вештачко цвеќе, производи од човечка коса 

Поглавје 68: Производи од камен, од гипс, од цемент, од азбест, од лискун и 
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од слични материјали 

Поглавје 69: Керамички производи 

Поглавје 70: Стакло и производи од стакло 

Поглавје 71: Бисери, скапоцени и полускапоцени камења, благородни метали, 
валани благородни метали и  производи од нив, имитации на 
накит 

Поглавје 73: Производи од железо и челик 

Поглавје 74: Бакар и производи од бакар 

Поглавје 75: Никел и производи од никел 

Поглавје 76: Алуминиум и производи од алуминиум 

Поглавје 77: Магнезиум и берилиум и производи од нив 

Поглавје 78: Олово и производи од олово 

Поглавје 79: Цинк и производи од цинк 

Поглавје 80: Калај и производи од калај 

Поглавје 81: Други прости метали што се употребуваат во металургијата и 
производи од нив 

Поглавје 82: Алати, ножарски делови, прибор за јадење, лажици и вилушки од 
прости метали, нивни делови, 

освен: 

ex 82.05: алати 

ex 82.07: алати, делови 

Поглавје 83: Разни предмети од прости метали 
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Поглавје 84: Котли, машини и механички уреди, нивни делови, 

освен: 

ex 84.06: мотори 

ex 84.08: други мотори 

ex 84.45: машинерија 

ех 84.53: машини за автоматска обработка на податоци 

ех 84.55: делови од машини под наслов бр. 84.53 

ех 84.59: нуклеарни реактори 

Поглавје 85: Електрични машини и опрема, нивни делови, 

освен: 

ех 85.13: телекомуникациска опрема 

ех 85.15: апаратура за трансмисија 

Поглавје 86: 

 

Локомотиви за возови и трамваи, шински возила и нивни делови, 
елементи и спојки за железнички и трамвајски шини, опрема за 
сигнализација на сообраќајот од сите видови (без електрично 
напојување), 

освен: 

ех 86.02: блиндирани локомотиви, електрични 

ех 86.03: други блиндирани локомотиви 

ех 86.05: блиндирани вагони 

ех 86.06: вагони за поправка 

ех 86.07: вагони 

Поглавје 87: Возила, освен железнички или трамвајски шински возила, и 
нивни делови, 

освен: 

ех 87.08: тенкови и други оклопни возила 

ех 87.01: трактори 

ех 87.02: воени возила 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

ех 87.03: камиони 

ех 87.09: моторцикли 

ех 87.14: приколки 

Поглавје 89: Бродови, чамци и пловечки конструкции, 

освен: 

ех 89.01А: воени бродови 

Поглавје 90: 

 

Оптички, фотографски, кинематографски, мерни, контролни, 
прецизни, медицински и хируршки инструменти и апарати, 
нивни делови, 

освен: 

ex 90.05: двогледи 

ех 90.13: разни инструменти, ласери 

ex 90.14: телеметри 

ех 90.28: електрични и електронски мерни инструменти 

ех 90.11: микроскопи 

ех 90.17: медицински инструменти 

ех 90.18: механички терапевтски апарати 

ех 90.19: ортопедски апарати 

ех 90.20: рентген-апаратура 

Поглавје 91: Часовници и рачни часовници 

Поглавје 92: Музички инструменти, апарати за снимање или репродукција на 
звук, телевизиска слика и звук, делови и прибор на такви 
производи 

Поглавје 94: Мебел и делови од мебел, постелнина, мадраци, носачи на 
мадраци, перници и слични полнети предмети, 

освен: 

ех 94.01А: седишта за авиони 
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Поглавје 95: Предмети и производи од материјал за резбарство или 
моделирање 

Поглавје 96: Метли, четки, сита и средства за расфрлање прав 

Поглавје 98: Разни производи 
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АНЕКС IV 

БАРАЊА КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ УРЕДИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
ПРИЕМ НА ПОНУДИ, БАРАЊА ЗА УЧЕСТВО НА ПОНУДИ И ПЛАНОВИ И 

ПРОЕКТИ ВО КОНКУРСИ ЗА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ 

Средствата за електронски прием на понуди, барања за учество и планови и проекти во 
конкурсите мора да гарантираат, технички и преку соодветни постапки, дека: 

(а) може прецизно да се утврди точното време на прием на понудите, барања за 
учество и поднесувањето планови и проекти; 

(б) може разумно да се обезбеди дека, пред пропишаните временски рокови, никој 
не може да има пристап до податоците што се пренесени под овие барања; 

(в) само овластени лица можат да ги одредат или менуваат датумите за отворање на 
добиените податоци; 

(г) во различни фази од постапката за набавка или конкурсот, пристапот до сите 
поднесени податоци или до дел од нив е можен само преку истовремена активност на 
овластени лица; 

(д) истовремената активност на овластените лица мора да овозможи пристап до 
пренесените податоци само по пропишаниот датум; 

(ѓ) добиените и отворени податоци во согласност со овие барања мора да бидат 
достапни само за лицата кои се овластени да се запознаат со нив; 

(е) во случај да се прекршат или да постои обид за прекршување на забраните за 
пристап или условите наведени во точки (б), (в), (г), (д) и (ѓ), може разумно да се 
обезбеди дека прекршувањата или обидите јасно може да се откријат. 
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АНЕКС V 

ИНФОРМАЦИИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖАТ ИЗВЕСТУВАЊАТА 

ДЕЛ А 

Информации кои треба да ги содржат известувањата за објавување претходни 
информации за профилот на купувачот 

1. Име, идентификациски број (кога предвидува националното законодавство), 
адреса, вклучувајќи НУТС код, број на телефон и факс, адреса на електронска пошта и 
интернет адреса на договорниот орган, а кога се разликуваат, податоци за службата од 
која може да се добијат дополнителни информации. 

2. Вид на договорниот орган и основна дејност. 

3. Каде е соодветно, се наведува дека договорниот орган е централно тело за 
набавки, или дека постои или може да постои друга форма на заеднички набавки. 

4. ОПЈН/CPV - ознаки. 

5. Интернет-адреса на „профилот на купувачот“ (URL). 

6. Датум на испраќање на објавувањето на известувањето за првичните 
информации за профилот на купувачот. 

ДЕЛ Б 

Информации кои треба да ги содржат известувањата за претходни информации  

(како што е наведено во член 48) 

I. Информации кои треба да бидат вклучени во сите случаи 

1. Име, идентификациски број (кога предвидува националното законодавство), 
адреса, вклучувајќи НУТС код, број на телефон и факс, адреса на електронска пошта и 
интернет адреса на договорниот орган, а кога се разликуваат, податоци за службата од 
која може да се добијат дополнителни информации. 

2. Електронска пошта или интернет адреса на кои ќе биде достапен неограничен и 
целосен директен слободен пристап до документите за набавка. 

Кога не е достапен неограничен и целосен, директен слободен пристап во случаите 
утврдени во вториот и третиот потстав од член 53(1), назнака за начинот на кој може 
да се добие пристап до документацијата за набавка. 

3. Вид на договорниот орган и основна дејност. 

4. Каде е соодветно, се наведува дека договорниот орган е централно тело за 
набавки, или дека постои или може да постои друга форма на заеднички набавки. 

5. ОПЈН/CPV - ознаки; во случај кога договорот е поделен на делови, оваа 
информација се дава за секој дел. 

6. НУТС ознака за главното место на работи при договори за работи или НУТС 
ознака за главното место на испорака или извршување на договори за добра и услуги; 
кога договорот е поделен на посебни делови, оваа информација се дава за секој дел. 

7. Краток опис на набавката: природа и обем на работите, природа и количина или 
вредност на добра, природа и обем на услугите. 

8. Кога ова известување не се користи како покана за учество во постапка за 
наддавање, проценетиот датум(-и) за објавување на известувањето(-ата) за договор во 
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однос на договорот(-ите) наведени во известувањето за првичните информации. 

9. Датум на испраќање на известувањето. 

10. Сите други важни информации. 

11. Наведување дали договорот е предмет на ГПА. 

II. Дополнителни информации кои треба да се обезбедат кога известувањето се 
користи како повик за наддавање (член 48(2)) 

1. Наведување на фактот дека заинтересираните економски оператори треба да го 
известат договорниот орган за нивниот интерес за договорот или договорите. 

2. Вид на постапка за доделување (ограничени постапки, без разлика дали во нив е 
вклучен систем за динамично купување или постапки за наддавање со преговарање). 

3. Кога е соодветно, наведување дали: 

(а) постои рамковна спогодба, 

(б) постои систем за динамично купување. 

4. Како што е веќе познато, распоред за испорака или обезбедување на производи, 
работи или услуги и рок на важност на договорот. 

5. Кога се веќе познати, услови за учество, вклучувајќи: 

(а) каде што е соодветно, се наведува дали јавниот договор е ограничен за 
заштитени работилници или дали неговото спроведување е ограничено во рамки 
на програми за создавање на заштитени работни места, 

(б) каде што е соодветно, се наведува дали обезбедувањето на услугата е 
резервирано согласно законска, подзаконска или административна одредба само 
за одредена професија, 

(в) краток опис на критериумите за избор. 

6. Како што е веќе познато, краток опис на критериумите кои ќе се користат за 
доделување договор. 

7. Како што е веќе познато, вкупниот предвиден износ на договорот(-ите);кога 
договорот е поделен на делови, оваа информација се дава за секој дел. 

8. Рок за прием на комуникации за изразување на интерес. 

9. Адреса на која треба да се испраќаат пораки за изразување на интерес. 

10. Јазик или јазици дозволени за претставување нa кандидатурите или понудите. 

11. Кога е соодветно, наведување дали: 

(а) ќе се бара/прифаќа електронско доставување на понуди или барања за 
учество, 

(б) ќе се користи електронско нарачување, 

(в) ќе се користи електронско фактурирање, 

(г) ќе се прифаќа електронско плаќање. 

12. Информации дали договорот е поврзан со проект и/или програма финансирана 
со средства од фондовите на Унијата. 

13. Име и адреса на органот одговорен за преглед, и каде што е соодветно, за 
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постапките на посредување. Точни информации за временските рокови за постапки за 
преглед или, по потреба, името, адресата, телефонскиот број, бројот на факс и 
електронската пошта на службата од која може дa се добијат тие информации. 

ДЕЛ В 

Информации кои треба да ги содржат известувањата за договор 

(како што е наведено во член 49) 

1. Име, идентификациски број (кога предвидува националното законодавство), 
адреса, вклучувајќи НУТС код, број на телефон и факс, адреса на електронска пошта и 
интернет адреса на договорниот орган, а кога се разликуваат, податоци за службата од 
која може да се добијат дополнителни информации. 

2. Електронска пошта или интернет адреса на кои ќе биде достапен неограничен и 
целосен директен слободен пристап до документите за набавка. 

Кога не е достапен неограничен и целосен, директен слободен пристап во случаите 
утврдени во вториот и третиот потстав од член 53(1), назнака за начинот на кој може 
да се добие пристап до документацијата за набавка. 

3. Вид на договорниот орган и основна дејност. 

4. Каде е соодветно, се наведува дека договорниот орган е централно тело за 
набавки, или дека постои или може да постои друга форма на заеднички набавки. 

5. ОПЈН/CPV - ознаки; во случај кога договорот е поделен на делови, оваа 
информација се дава за секој дел. 

6. НУТС ознака за главното место на работи при договори за работи или НУТС 
ознака за главното место на испорака или извршување на договори за добра и услуги; 
кога договорот е поделен на посебни делови, оваа информација се дава за секој дел. 

7. Опис на набавката: природа и обем на работите, природа и количина или 
вредност на добра, природа и обем на услугите. Кога договорот е поделен на посебни 
делови, оваа информација се дава за секој дел. Каде што е соодветно, опис на опциите. 

8. Вкупен предвиден износ на договорот(-ите); кога договорот е поделен на 
делови, оваа информација се дава за секој дел. 

9. Одобрување или забранување на варијанти. 

10. Распоред за обезбедување или извршување на добра, работи или услуги и колку 
што е можно, времетраење на договорот. 

(а) Во случај на рамковна спогодба, напомена за планираното времетраење на 
рамковната спогодба, кога е соодветно се наведуваат причините за рокот кои 
надминуваат четири години; кога е можно, се наведува вредноста или 
големината и зачестеноста на договорите, кои треба да се доделат, бројот на 
вклучени економски оператори и кога е соодветно, предложениот максимален 
број. 

(б) Во случај на систем за динамично купување се наведува планираното 
времетраење на тој систем; кога е можно, се наведува вредноста или големината 
и зачестеноста на договорите кои треба да се доделат. 

11. Услови за учество, вклучувајќи: 

(а) каде што е соодветно, се наведува дали јавниот договор е ограничен за 
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заштитени работилници или дали неговото спроведување е ограничено во рамки 
на програми за создавање на заштитени работни места, 

(б) каде што е соодветно, се наведува дали обезбедувањето на услугата е 
резервирано согласно законска, подзаконска или административна одредба само 
за одредена професија; упатување кон соодветниот закон, регулатива или 
административна одредба, 

(в) листа и краток опис на критериумите за личната состојба на економските 
оператори, што би можело да доведе до исклучување и на критериумите за 
избор; минимално(-и) ниво(-а) на можно побарани стандарди; наведување на 
бараните информации (лични декларации, документација). 

12. Вид на постапка за доделување; каде е соодветно, причини за употреба на 
забрзана постапка (во случај на отворени, ограничени постапки и постапки за 
наддавање со преговарање). 

13. Кога е соодветно, наведување дали: 

(а) постои рамковна спогодба, 

(б) постои систем за динамично купување, 

(в) постои електронска аукција (во случај на отворена или ограничена 
постапка или на постапки за наддавање со преговарање). 

14. Кога договор треба да се подели на делови, се наведува можноста учесниците да 
поднесат понуди за еден, за неколку или за сите делови; наведување за евентуално 
ограничување на бројот на делови кои можат да се доделат на еден понудувач. Кога 
договорот не е поделен на делови, се наведуваат причините за тоа, освен ако оваа 
информација е обезбедена во индивидуалниот извештај. 

15. Во ограничена постапка, постапка за наддавање со преговарање, конкурентен 
дијалог или партнерство за иновации, кога се користи можноста за намалување на 
бројот на кандидати кои ќе бидат поканети да поднесат понуда, да учествуваат во 
преговори или во дијалог, минималниот и каде што е соодветно, предложениот 
максимален број кандидати и објективни критериуми за избор на предметните 
кандидати. 

16. Во случај на постапка за наддавање со преговарање, конкурентен дијалог или 
партнерство за иновации, кога е соодветно, се наведува околноста дека се користи 
етапна постапка, за постепено да се намали бројот на понудите кои треба да се 
преговараат, или одлуките кои треба да се дискутираат. 

17. Каде што е соодветно, посебни услови на кои подлежи спроведувањето на 
договорот. 

18. Критериуми кои треба да се применуваат при доделување на договорот или 
договорите. Освен во случаите во кои економски најповолната понуда се дефинира 
само врз основа на цената, се наведуваат критериумите за економски најповолната 
понуда, како и нивната релативна тежина, кога не се наведени во спецификациите или 
во случај на конкурентен дијалог, во описниот документ. 

19. Рок за прием на понуди (во отворени постапки) или барања за учество (во 
ограничени постапки, постапки за наддавање со преговарање, системи за динамично 
купување, конкурентни дијалози и партнерства за иновации). 

20. Адреса на која се доставуваат понудите или барањата за учество. 
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21. Во случај на отворени постапки: 

(а) рок во кој понудувачот мора да ја поддржува понуда, 

(б) датум, час и место на отворање на понудите, 

(в) лица кои се овластени да присуствуваат на отворањето. 

22. Јазик или јазици на кои треба да бидат составени понудите или барањата за 
учество. 

23. Кога е соодветно, наведување дали: 

(а) ќе се прифати електронско доставување на понуди или барања за учество, 

(б) ќе се користи електронско нарачување, 

(в) ќе се прифати електронско фактурирање, 

(г) ќе се користи електронско плаќање. 

24. Информации дали договорот е поврзан со проект и/или програма финансирана 
со средства од фондовите на Унијата. 

25. Име и адреса на органот одговорен за преглед, и каде што е соодветно, за 
постапките на посредување. Точни информации за временските рокови за постапки за 
преглед или, по потреба, името, адресата, телефонскиот број, бројот на факс и 
електронската пошта на службата од која може дa се добијат тие информации. 

26. Датум(-и) и референтна(-и) информација(-и) за претходните објавувања во 
Службениот весник на Европската унија во однос на договорот(-ите) наведен(-и) во 
ова известување. 

27. Во случај на повторувачка набавка, предвиден распоред за објавување на 
следните известувања. 

28. Датум на испраќање на известувањето. 

29. Наведување дали договорот е предмет на ГПА. 

30. Сите други важни информации. 

ДЕЛ Г 

Информации кои треба да ги содржат известувањата за доделување договор 

(како што е наведено во член 50) 

1. Име, идентификациски број (кога предвидува националното законодавство), 
адреса, вклучувајќи НУТС код, број на телефон и факс, адреса на електронска пошта и 
интернет адреса на договорниот орган, а кога се разликуваат, податоци за службата од 
која може да се добијат дополнителни информации. 

2. Вид на договорниот орган и основна дејност. 

3. Каде е соодветно, се наведува дека договорниот орган е централно тело за 
набавки, или дека постои или може да постои друга форма на заеднички набавки. 

4. ОПЈН/CPV - ознаки. 

5. НУТС ознака за главното место на работи во случај на договори за работи или 
НУТС ознака за главното место на испорака или извршување во случај на договори за 
добра и услуги. 
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6. Опис на набавката: природа и обем на работите, природа и количина или 
вредност на добра, природа и обем на услугите. Кога договорот е поделен на посебни 
делови, оваа информација се дава за секој дел. Каде што е соодветно, опис на опциите. 

7. Видот на користена постапка за доделување; во случај на постапка со 
преговарање без претходно објавување, оправдување за тоа. 

8. Кога е соодветно, наведување дали: 

(а) постоела рамковна спогодба, 

(б) постоел систем за динамично купување. 

9. Критериумите наведени во член 67, кои биле користени за доделување на 
договор или договори. Кога е соодветно, напомена дали постоела електронска аукција 
(во случај на отворени или ограничени постапки или постапки за наддавање со 
преговарање). 

10. Датум на склучување на договорот(-ите) или рамковната(-ите) спогодба(-и) по 
донесување на одлуката за доделување или за склучување на договорот(-ите). 

11. Број на примените понуди за секоја доделена концесија, вклучувајќи: 

(а) број на понудите поднесени од економски оператори кои се мали и 
средни претпријатија; 

(б) број на понудите доставени од друга земја-членка или од трета земја; 

(в) број на понуди добиени по електронски пат. 

12. За секое доделување, име, адреса, вклучувајќи НУТС ознака, и каде што е 
применливо, број на телефон, број на факс, електронска пошта и интернет адреса на 
успешниот понудувач(-и), вклучувајќи: 

(а) информации дали успешниот понудувач е мало и средно претпријатие; 

(б) информации дали договорот е доделен на група економски оператори 
(заедничко вложување, конзорциум или друго). 

13. Вредност на успешната понуда (понуди) или на највисоката и најниската понуда 
земени предвид при доделувањето или доделувањата на договорот. 

14. Каде што е соодветно, при секое доделување се наведува вредноста и делот од 
договорот што најверојатно ќе биде доделен на подизведувачи, трети лица. 

15. Информации дали договорот е поврзан со проект и/или програма финансирана 
со средства од фондовите на Унијата. 

16. Име и адреса на органот одговорен за преглед, и каде што е соодветно, за 
постапките на посредување. Точни информации за временските рокови за постапки за 
преглед или, по потреба, името, адресата, телефонскиот број, бројот на факс и 
електронската пошта на службата од која може дa се добијат тие информации. 

17. Датум(-и) и референтна(-и) информација(-и) за претходните објавувања во 
Службениот весник на Европската унија во однос на договорот(-ите) наведен(-и) во 
ова известување. 

18. Датум на испраќање на известувањето. 

19. Сите други важни информации. 

ДЕЛ Д 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Информации кои треба да ги содржат известувањата за конкурси за идејни 
решенија 

(како што е наведено во член 79(1)) 

1. Име, идентификациски број (кога предвидува националното законодавство), 
адреса, вклучувајќи НУТС код, број на телефон и факс, адреса на електронска пошта и 
интернет адреса на договорниот орган, а кога се разликуваат, податоци за службата од 
која може да се добијат дополнителни информации. 

2. Електронска пошта или интернет адреса на кои ќе биде достапен неограничен и 
целосен директен слободен пристап до документите за набавка. 

Кога не е достапен неограничен и целосен, директен слободен пристап во случаите 
утврдени во вториот и третиот потстав од член 53(1), назнака за начинот на кој може 
да се добие пристап до документацијата за набавка. 

3. Вид на договорниот орган и основна дејност. 

4. Каде е соодветно, се наведува дека договорниот орган е централно тело за 
набавки, или дека постои или може да постои друга форма на заеднички набавки. 

5. ОПЈН/CPV - ознаки; во случај кога договорот е поделен на делови, оваа 
информација се дава за секој дел. 

6. Опис на главните карактеристики на проектот. 

7. Број и вредност на наградите. 

8. Вид на конкурсот за идејно решение (отворена или ограничена постапка). 

9. Во случај на отворена постапка на конкурсот за идејни решенија, рок за 
доставување на проекти. 10. Во ограничена постапка на конкурсот за идејно решение: 

(а) планиран број учесници, 

(б) имињата на веќе избраните учесници, доколку има такви, 

(в) критериуми за избор на учесниците, 

(г) рок за пријави за учество. 

11. Каде што е соодветно, се наведува дека учеството е ограничено до одредена 
професија. 

12. Критериуми кои се применуваат при проценка нa проектите. 

13. Информации дали одлуката на жирито е обврзувачка за договорниот орган. 

14. Плаќања, кои треба да се извршат во корист на сите учесници, ако се 
предвидени. 

15. Напомена дали конкурсот за идејно решение ќе биде или не проследен со 
договори, кои ќе се доделат на победникот или победници на конкурсот за идејно 
решение. 

16. Датум на испраќање на известувањето. 

17. Сите други важни информации. 

ДЕЛ Ѓ 

Информации, која треба да се вклучат во известувањата за резултатите од 
конкурсот 
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(како што е наведено во член 79(2)) 

1. Име, идентификациски број (кога предвидува националното законодавство), 
адреса, вклучувајќи НУТС код, број на телефон и факс, адреса на електронска пошта и 
интернет адреса на договорниот орган, а кога се разликуваат, податоци за службата од 
која може да се добијат дополнителни информации. 

2. Вид на договорниот орган и основна дејност. 

3. Каде е соодветно, се наведува дека договорниот орган е централно тело за 
набавки, или дека постои или може да постои друга форма на заеднички набавки. 

4. ОПЈН/CPV - ознаки. 

5. Опис на главните карактеристики на проектот. 

6. Вредност на наградите. 

7. Вид на конкурсот за идејно решение (отворена или ограничена постапка). 

8. Критериуми кои се применувале при проценка нa проектите. 

9. Датум на одлуката на жирито. 

10. Број на учесници. 

(а) Број на учесници, кои се МСП. 

(б) Број на учесници од странство. 

11. Име, адреса, вклучувајќи НУТС ознака, број на телефон и факс, електронска 
пошта и интернет адреса на победникот(-ците) на конкурсот, како и наведување дали 
победникот(-ците) се мали или средни претпријатија. 

12. Информации дали конкурсот за идејно решение е поврзан со проект или 
програма финансирана со средства на Унијата. 

13. Датум(-и) и референтна(-и) информација(-и) за претходните објавувања во 
Службениот весник на Европската унија во однос на проектот(-ите) наведен(-и) во ова 
известување. 

14. Датум на испраќање на известувањето. 

15. Сите други важни информации. 

ДЕЛ Е 

Информации кои треба да се вклучат во известувања за измени на договори во 
текот на нивното траење 

(како што е наведено во член 72(1)) 

1. Име, идентификациски број (кога предвидува националното законодавство), 
адреса, вклучувајќи НУТС код, број на телефон и факс, адреса на електронска пошта и 
интернет адреса на договорниот орган, а кога се разликуваат, податоци за службата од 
која може да се добијат дополнителни информации. 

2. ОПЈН/CPV - ознаки. 

3. НУТС ознака за главното место на работи во случај на договори за работи или 
НУТС ознака за главното место на испорака или извршување во случај на договори за 
добра и услуги; 

4. Опис на набавката пред и по измената: природа и обем на работите, природа и 
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количина или вредност на добра, природа и обем на услугите. 

5. Кога е применливо, зголемување на цената предизвикано од промените. 

6. Опис на околностите што доведоа до потребата од измена. 

7. Датум на одлуката за доделување на договор. 

8. Каде што е применливо, името, адресата вклучувајќи НУТС ознака, бројот на 
телефон, бројот на факс, електронската пошта и интернет адреса на новиот економски 
оператор или оператори. 

9. Информации дали договорот е поврзан со проект и/или програма финансирана 
со средства од фондовите на Унијата. 

10. Име и адреса на надзорниот орган и органот одговорен за преглед, и каде што е 
соодветно, за постапките на посредување. Точни информации за временските рокови за 
постапки за преглед или, по потреба, името, адресата, телефонскиот број, бројот на 
факс и електронската пошта на службата од која може дa се добијат тие информации. 

11. Датум(-и) и референтна(-и) информација(-и) за претходните објавувања во 
Службениот весник на Европската унија во однос на договорот(-ите) наведен(-и) во 
ова известување. 

12. Датум на испраќање на известувањето. 

13. Сите други важни информации. 

ДЕЛ Ж 

Информации кои треба да бидат вклучени во известувањата за договори за 
социјални и други специфични услуги 

(како што е наведено во член 75(1)) 

1. Име, идентификациски број (кога таков предвидува националното 
законодавство), адреса, вклучувајќи НУТС ознака, електронска пошта и интернет 
адреса на договорниот орган. 

2. НУТС ознака за главното место на работи во случај на договори за работи или 
НУТС ознака за главното место на испорака или извршување во случај на договори за 
добра и услуги. 

3. Краток опис на соодветниот договор, вклучувајќи ОПЈН/CPV ознаки. 

4. Услови за учество, вклучувајќи: 

(а) каде што е соодветно, се наведува дали договорот е ограничен за 
заштитени работилници или дали неговото спроведување е ограничено во рамки 
на програми за создавање на заштитени работни места; 

(б) каде што е соодветно, се наведува дали обезбедувањето на услугата е 
резервирано согласно законска, подзаконска или административна одредба само 
за одредена професија. 

5. Рок(-ови) за воспоставување на контакт со договорниот орган во поглед на 
учеството. 

6. Краток опис на главните карактеристики на постапката за доделување која ќе се 
применува. 
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ДЕЛ З 

Информации кои треба да бидат вклучени во првичните известувања за 
социјални и други специфични услуги 

(како што е наведено во член 75(1)) 

1. Име, идентификациски број (кога таков предвидува националното 
законодавство), адреса, вклучувајќи НУТС ознака, електронска пошта и интернет 
адреса на договорниот орган. 

2. Краток опис на соодветниот договор, вклучувајќи ја проценетата вкупна 
вредност на договорот и ОПЈН/CPV ознаки. 

3. Доколку се веќе познати: 

(а) НУТС ознака за главното место на работи во случај на договори за 
работи или НУТС ознака за главното место на испорака или извршување во 
случај на договори за добра и услуги. 

(б) распоред за обезбедување или извршување на добра, работи или услуги и 
времетраење на договорот. 

(в) услови за учество, вклучувајќи: 

- каде што е соодветно, се наведува дали јавниот договор е ограничен за 
заштитени работилници или дали неговото спроведување е ограничено во рамки на 
програми за создавање на заштитени работни места, 

- каде што е соодветно, се наведува дали обезбедувањето на услугата е 
резервирано согласно законска, подзаконска или административна одредба само за 
одредена професија, 

(г) краток опис на главните карактеристики на постапката за доделување 
која ќе се применува. 

4. Наведување на фактот дека заинтересираните економски оператори треба да го 
известат договорниот орган за нивниот интерес кон договорот или договорите и 
роковите за доставување на изразувањето интерес и адреса на која се испраќаат 
пораките за изразување интерес. 

ДЕЛ Ѕ 

Информации кои треба да бидат вклучени во известувањата за доделување 
договори за социјални и други специфични услуги 

(како што е наведено во член 75(2)) 

1. Име, идентификациски број (кога таков предвидува националното 
законодавство), адреса, вклучувајќи НУТС ознака, електронска пошта и интернет 
адреса на договорниот орган. 

2. Краток опис на соодветниот договор, вклучувајќи ОПЈН/CPV ознаки. 

3. НУТС ознака за главното место на работи во случај на договори за работи или 
НУТС ознака за главното место на испорака или извршување во случај на договори за 
добра и услуги. 

4. Број на добиени понуди. 

5. Платена цена или опсег на цени (минимум/максимум). 
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6. За секое доделување, името, адресата вклучувајќи НУТС ознака, електронската 
пошта и интернет адреса на успешниот економски оператор или оператори. 

7. Сите други важни информации. 
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АНЕКС VI 

ИНФОРМАЦИИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ВКЛУЧАТ ВО ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА 
НАБАВКИ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ АУКЦИИ 

(Член 35(4)) 

Кога договорните органи донесуваат одлука за спроведување на електронска аукција, 
во документацијата за набавката се вклучуваат најмалку следниве податоци: 

(а) карактеристиките чии вредности ќе бидат предмет на електронска аукција, под 
услов таквите карактеристики да се мерливи и да можат да бидат изразени во бројки 
или проценти; 

(б) сите граници на вредностите кои можат да бидат доставени како резултат на 
спецификациите поврзани со предметот на договорот; 

(в) информациите кои ќе им бидат достапни на понудувачите во текот на 
електронската аукција и кога е соодветно, кога ќе им бидат достапни; 

(г) релевантни информации во врска со процесот на електронска аукција; 

(д) условите според кои понудувачите ќе можат дa наддаваат, а особено минималните 
разлики кои ќе се бараат при наддавање, доколку е применливо; 

(ѓ) релевантните информации поврзани со користената електронска опрема, како и 
условите и техничките спецификации за поврзување. 
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АНЕКС VII 

ОДРЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

За целите на оваа директива: 

(1) „технички спецификации“ значи едно од следниве: 

(а) во случај на договори за јавни работи, сите технички прописи кои ги има 
особено во документацијата за набавка, ги одредуваат потребните 
карактеристики на материјалот, производ или добра, за да ја исполнува 
употребата предвидена од договорниот орган; овие карактеристики ги 
вклучуваат нивоата на перформанси во однос на барањата за заштита на 
животната средина и климата, направени за да ги исполнуваат сите услови 
(вклучувајќи и пристап за лицата со хендикеп) и оценување на усогласеност, 
перформанси, безбедност или димензии, вклучувајќи ги постапките за 
гарантирање на квалитет, терминологија, симболи, тестирање и методи на 
тестирање, пакување, означување и етикетирање, упатства за употреба и 
производствени процеси и методи на секоја фаза од животниот циклус на 
работите; овие карактеристики вклучуваат и правила за проектирање и цени, 
услови за тестирање, инспекција и прифаќање за работи и методи или техники 
за работи, како и сите други технички услови кои договорниот орган може да ги 
наметне според општи или посебни одредби, во однос на завршените работи и 
материјалите или деловите вклучени во нив; 

(б) во случај на договори за јавни добра или услуги, спецификација во вид 
на документ, во кој се дефинираат потребните карактеристики на производот 
или услугата, како нивоа на квалитет, нивоа на перформанси во однос на 
барањата за заштита на животната средина и климата, направени за да ги 
исполнуваат сите услови (вклучувајќи и пристап за лицата со хендикеп) и 
оценување на усогласеност, перформанси, употреба на производот, безбедност 
или димензии, вклучувајќи барања релевантни кон производот во однос на 
името под кое се продава производот, терминологија, симболи, тестирање и 
методи за тестирање, пакување, означување и етикетирање, упатства за 
употреба, производствени процеси и методи на секоја фаза од животниот 
циклус на добрата или услугата и процедурите за оценување на усогласеност; 

(2) „стандард“ значи техничка спецификација, донесена од признаено тело за 
стандардизација за повеќекратна или континуирана примена, за која усогласеноста не е 
задолжителна и е една од следниве: 

(а) „меѓународен стандард“ значи стандард донесен од меѓународна 
организација за стандардизација и достапен за пошироката јавност, 

(б) „европски стандард“ значи стандард донесен од европска организација за 
стандардизација и достапен за пошироката јавност, 

(в) „национален стандард“ значи стандард донесен од национална 
организација за стандардизација и достапен за пошироката јавност; 

(3) „Европско техничко оценување“ значи документирана оценка на оперативните 
перформанси на градежен производ во однос на неговите основни карактеристики, во 
согласност со релевантниот европски документ за оценување како што е дефинирано 
во точка 12 од член 2 од Регулатива (ЕУ) бр. 305/2011 на Европскиот парламент и на 
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Советот (1); 

(4) „заедничка техничка спецификација“ значи техничка спецификација во областа 
на ИКТ, утврдена во согласност со членови 13 и 14 од Регулатива (ЕУ) бр. 1025/2012; 

(5) „техничка референца“ значи секој производ, произведен од европските тела за 
стандардизација, освен европските стандарди, според постапки приспособени кон 
развојот на пазарните потреби. 

                                                           
1 Регулатива (ЕУ) бр. 305/2011 на Европскиот парламент и на Советот од 9 март 2011 година за 
утврдување на хармонизирани услови за понудата на пазарот на градежни производи и за укинување на 
Директива 89/106/ЕЕЗ на Советот (Сл. весник L 88, 4.4.2011 година, стр. 5). 
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АНЕКС VIII 

КАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРСКА СО ОБЈАВУВАЊЕТО 

1. Објавување на известувањата 

Известувањата наведени во членови 48, 49, 50, 75 и 79 треба да се испраќаат од 
договорните органи до Канцеларијата за публикации на Европската унија и се 
објавуваат во согласност со следниве правила: 

Известувањата наведени во член 48, 49, 50, 75 и 79 ги објавува Канцеларијата за 
публикации на Европската унија или договорните органи при присуството на 
известување за првични информации, објавено на профил на купувач во согласност со 
член 48(1). 

Покрај тоа, договорните органи можат да ги објават овие информации на интернет на 
„профилот на купувачот“, како што е наведено во точка 2(б). 

Канцеларијата за публикации на Европската унија на договорниот орган му дава 
потврда како што е наведено во член 51(5), вториот потстав. 

2. Објавување нa дополнителни или понатамошни информации 

(а) Освен ако не е поинаку наведено во вториот и третиот потстав од член 53(1), 
договорните органи ја објавуваат целата документација за набавката на 
интернет. 

(б) Профилот на купувачот може да вклучува известувања за прелиминарни 
информации како што е наведено во член 48(1), информации за тековните 
покани за учество на тендер, планирани набавки, склучени договори, откажани 
постапки и сите корисни општи информации, како единица за контакт, број на 
телефон и факс, поштенска адреса и интернет адреса. Профилот на купувачот 
може да вклучува и известувања за првични информации, кои се користат како 
средство за покана за учество во постапки за наддавање и се објавуваат на 
национално ниво според член 52. 

3. Форма и постапки за електронско испраќање известувања 

Формата и постапката за електронско испраќање на известувањата како што утврдила 
Комисијата може да се видат на интернет адресата „http://simap.europa.eu“. 
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АНЕКС IX 

СОДРЖИНА НА ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА УЧЕСТВО ВО 
ДИЈАЛОГ ИЛИ ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 54 

1. Поканата за доставување понуда или за учество во дијалог во однос на член 54 
треба да содржи најмалку: 

(а) повикување на објавениот повик за учество во постапка за наддавање; 

(б) краен рок за прием на понудите, адресата на која мора да бидат 
испратени понудите и јазикот или јазиците на кои треба да бидат составени 
понудите; 

(в) при конкурентен дијалог, датумот и адресата определени за почеток на 
консултации и јазикот или јазиците кои ќе се користат; 

(г) наведување на сите можни пропратни документи кои треба да се 
достават како поддршка на проверливи изјави на понудувачот во согласност со 
членови 59 и 60 и кога е применливо, член 62, или да ги дополнат 
информациите наведени во овие членови и според условите утврдени во 
членови 59, 60 и 62; 

(д) релативната тежина на критериумите за доделување на договорот или 
кога е соодветно, овие критериуми, подредени по важност во опаѓачки 
редослед, ако не се наведени во известувањето за договор, повикот за 
потврдување на интерес, техничките спецификации или описниот документ. 

Сепак, во случај на договори доделени преку конкурентен дијалог или партнерство за 
иновации, информациите наведени во точка (б) не се објавуваат во поканата за учество 
во дијалогот или во преговорите, туку во поканата за доставување понуда. 

2. Кога се упатува покана за наддавање преку известување за првичните 
информации, договорните органи треба потоа да ги поканат сите кандидати да 
потврдат интерес врз основа на детални информации за соодветниот договор пред да 
почне изборот на понудувачи или учесници во преговори. 

Оваа покана треба да ги содржи барем следните информации: 

(а) природата и количеството, вклучувајќи ги сите опции за дополнителни 
договори и по можност, предвидено достапно време за изведување на овие 
опции за обновување на договори, природата и количината и по можност, 
предвидените датуми за објавување на идни известувања за постапка за 
наддавање за работи, добра или услуги кои ќе бидат понудени; 

(б) вид на постапка: ограничена постапка или постапка за наддавање со 
преговарање; 

(в) каде е соодветно, датумот на кој треба да започне или заврши испораката 
на добра или спроведувањето на работи или услуги; 

(г) ако не може да обезбеди електронски пристап, адресата и крајниот датум 
за доставување на барања за документација за набавка и јазикот или јазиците на 
кои тие треба да бидат подготвени; 

(д) адресата на договорниот орган, кој ќе го додели договорот; 

(ѓ) економски и технички услови, финансиски гаранции и информации 
побарани од економските оператори; 
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(е) формата на договорот кој е предмет на поканата за тендер: купување, 
лизинг, изнајмување или закуп или комбинација од нив; и 

(ж) критериумите за доделување на договор и нивната тежина, или каде што 
е соодветно, редоследот на тие критериуми по значење, ако оваа информација 
не е дадена во известувањето за првичните информации, техничките 
спецификации или поканата за тендер или преговарање. 
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АНЕКС X 

ЛИСТА НА МЕЃУНАРОДНИ СОЦИЈАЛНИ И ЕКОЛОШКИ КОНВЕНЦИИ 
НАВЕДНИ ВО ЧЛЕН 18(2) 

- МОТ Конвенција бр. 87 за слободата на здружување и заштита на правото на 
организирање; 

- МОТ Конвенција бр. 98 за правото на организирање и колективно договарање; 

- МОТ Конвенција бр. 29 за принудната работа; 

- МОТ Конвенција бр. 105 за укинување на принудната работа; 

- МОТ Конвенција бр. 138 за минимална возраст; 

- МОТ Конвенција бр. 111 за дискриминација (вработување и занимање); 

- МОТ Конвенција бр. 100 за еднакво плаќање; 

- МОТ Конвенција бр. 182 за најлошите форми на детски труд; 

- Виенска конвенција за заштита на озонската обвивка и нејзиниот Монтреалски 
протокол за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка; 

- Базелска конвенција за контрола на прекуграничното пренесување на опасниот отпад 
и негово одлагање (Базелска конвенција); 

- Стокхолмска конвенција за неразградливи органски загадувачи (Стокхолмска 
конвенција); 

- Конвенција за постапка за претходно добивање на согласност за одредени опасни 
хемикалии и пестициди во меѓународниот промет (УНЕП/ФАО) (Ротердамска 
конвенција) Ротердам, 10 септември 1998 година, и нејзините 3 регионални протоколи. 
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АНЕКС XI 

РЕГИСТРИ (1) 

Професионалните и трговските регистри и соодветните декларации и сертификати за 
секоја земја-членка се: 

— во Белгија, „Registre du Commerce“/„Handelsregister“, а во случај на договори за 
услуги, „Ordres professio-nels/Beroepsorden“; 

— во Бугарија, „Търговскм регмстър“;  

— во Република Чешка, „obchodní rejstřík“;  

— во Данска, „Erhvervsstyrelsen“; 

— во Германија, „Handelsregister“, „Handwerksrolle“, а во случај на договори за услуги, 
„Vereinsregister“, „Partnerschaftsregister“ и „Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der 
Länder“; 

— во Естонија, „Registrite ja Infosüsteemide Keskus“; 

— во Ирска од економскиот оператор може да се бара да обезбеди сертификат издаден 
од „Registrar of Companies“ или „Registrar of Friendly Societies“, или ако не е 
сертифициран, сертификат во кој се наведува дека предметното лице објавува под 
заклетва дека ја врши професијата во соодветната земја во која е основано, на 
конкретно место и под одредена фирма; 

— во Грција, „Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — MEΕΠ“ од Министерството за 
животна средина, урбано и државно планирање и урбанизам (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) во однос 
на договори за работи; „Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Εττιµελητήριο“ и „Μητρώο 
Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού“ во случај на договори за добра; во случај на 
договори за услуги од добавувачот на услуги може да се побара изјава за извршување 
на соодветната професија, направена под заклетва пред нотар; во случаите предвидени 
со постојното национално законодавство, за обезбедување на истражувачки услуги, во 
согласност со наведеното во Анекс I - професионалниот регистар „Μητρώο Μελετητών“ 
и „Μητρώο Γραφείων Μελετών“;  

— во Шпанија, „Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado“ во 
однос на договори за работи и услуги, а во случај на договори за добра, „Registro 
Mercantil“ или во случај на нерегистрирани поединци, сертификат во кој се наведува 
дека заинтересираното лице изјавува под заклетва дека ја врши предметната професија; 

— во Франција, „Registre du commerce et des sociétés“ и „Répertoire des métiers“; 

— во Хрватска, „Sudski registar“ и „Obrtni registrar“ или во случај на некои активности, 
сертификат дека засегнатото лице добило дозвола да ги врши соодветната 
комерцијална активност или професија; 

— во Италија, „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato“; во 
случај на договори за добра и услуги и „Registro delle commissioni provinciali per 
l'artigianato“ или, во прилог на наведените регистри, „Consiglio nazionale degli ordini 
professionali“ во однос на договори за услуги; во однос на договори за работи или 
услуги, „Albo nazionale dei gestori ambientali“, во прилог на наведените регистри; 

— во Кипар, во однос на договорите за работи, од изведувачот може да се побара да 

                                                           
1 За целите на член 58(2) „професионални или трговски регистри“ се оние вклучени во овој Анекс, а кога 
биле направени промени на национално ниво, регистрите кои ги замениле. 
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достави сертификат од „Советот за регистрација и ревизија на изведувачите на 
градежни работи и изградба (Συµβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδοµικών 
και Τεχνικών Έργων)“ во согласност со Законот за регистрација и ревизија на 
изведувачите на градежни работи и градежништво; во однос на договори за добра и 
услуги од страна на добавувачот или обезбедувачот на услуги може да се бара да 
достави сертификат од „Регистарот на трговски друштва и стечаен управник (Έφορος 
Εταιρειών και Επίσηµος Παραλήπτης)“ или ако не располага со таков сертификат, 
сертификат дека лицето дало изјава под заклетва дека ја врши професијата во земјата 
во која е основано, на конкретно место и под одредена фирма; 

— во Латвија „Uzņēmumu reģistrs“; 

— во Литванија, „Juridinių asmenų registras“; 

— во Луксембург, „Registre aux firmes“ и „Rôle de la Chambre des métiers“; 

— во Унгарија, „Cégnyilvántartás“, „egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása“ и во случај 
на договори за услуги, одредени „szakmai kamarák nyilvántartása“ или во случај на 
одредени активности сертификат во кој се наведува дека засегнатото лице има дозвола 
да врши комерцијална активност или професија; 

— во Малта, економскиот оператор добива свој „numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-
Valur Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja ta' kummerc“, и во случај на партнерство или 
компанија, соодветниот регистарски број, издаден од надлежен орган за финансиски 
услуги во Малта; 

— во Холандија, „Handelsregister“; 

— во Австрија, „Firmenbuch“, „Gewerberegister“, „Mitgliederverzeichnisse der 
Landeskammern“; 

— во Полска, „Krajowy Rejestr Sądowy“; 

— во Португалија, „Instituto da Construção e do Imobiliário“ (INCI) во однос на договори 
за работи; „Registro Nacional das Pessoas Colectivas“ во случај на договори за добра и 
услуги; 

— во Романија, „Registrul Comerţului“;  

— во Словенија, „sodni register“ и „obrtni register“; 

— во Словачка, „Obchodný register“; 

— во Финска, „Kaupparekisteri“/„Handelsregistret“; 

— во Шведска, „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren“; 

— во Обединетото Кралство од економскиот оператор може да се бара да достави 
сертификат издаден од „Registrar of Companies“, за тоа дека има сертификат за 
основање или регистрација, или ако не е сертифициран, сертификат дека предметното 
лице објавува под заклетва дека остварува соодветна професија на конкретно место и 
под одредена фирма. 
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АНЕКС XII 

ДОКАЗИ ЗА СООДВЕТНОСТ СО КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР 

Дел I: Економска и финансиска состојба 

Економската и финансиската состојба на економскиот оператор како по правило може 
да биде докажано преку еден или повеќе од следниве документи: 

(а) соодветни банкарски изјави или каде што е соодветно, докази за присуство 
на соодветно осигурување за ризикот покривање на одговорност од дејност; 

(б) финансиски изјави или делови од нив, кога објавувањето на финансиските 
извештаи се бара од законот на земјата во која е регистриран економскиот 
оператор; 

(в) изјава за вкупниот промет на претпријатието и кога е соодветно, за прометот 
по области опфатени со договорот за максимум од последните три достапни 
финансиски години, во зависност од датумот на кој претпријатието е создадено 
или економскиот оператор ги започнал своите деловни активности, доколку има 
таквите информации за брзината. 

Дел II: Техничка способност 

Средства за докажување на техничките способности на економскиот оператор, како 
што е наведено во член 58: 

(а) следниве листи: 

(i) листа на работи извршени максимум во последните пет години заедно 
со сертификати за задоволително извршување и резултат од најважните 
работи; кога е потребно да се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, 
договорните органи може да наведат дека ќе се земат предвид докази за 
релевантните работи извршени пред повеќе од пет години; 

(ii) листа на главните испораки или основните услуги извршени 
максимум во последните три години, вклучувајќи ги износите, датумите 
и примачите, без разлика дали се јавни или приватни. Кога е потребно за 
обезбедување на соодветно ниво на конкуренција, договорните органи 
може да наведат дека ќе се земат предвид докази за слични добра или 
услуги, реализирани пред повеќе од три години; 

(б) наведување на вклучените технички лица или органи, без разлика дали се 
поврзани директно, или не со претпријатието на економскиот оператор, особено 
оние кои се одговорни за контрола на квалитетот, во случај на договори за јавни 
работи, оние кои изведувачот може да ги користи за извршување на работата; 

(в) опис на техничките капацитети и мерките кои се користат од економскиот 
оператор за обезбедување на квалитетот, како и на капацитетите за истражување 
и испитување со кои располага претпријатието; 

(г) наведување на мерките за управување со синџирот за добра и системите за 
следење кои економскиот оператор ќе биде во можност да ги применува при 
извршување на договорот; 

(д) кога производите или услугите кои се предмет на договорот, се сложени или 
по исклучок се со посебна намена, треба да се направи проверка од договорните 
органи или во нивно име, од надлежен официјален орган во земјата во која е 
основан давателот на добра или услуги, под услов овој орган да се согласил, 
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проверката да се насочи кон производствените капацитети на доставувачот или 
техничкиот капацитет на давателот на услуги и, доколку е потребно, кон 
средствата за истражување и испитување, со кои располагаат и мерките за 
контрола на квалитетот, кои ќе ги користат; 

(ѓ) оразовните и професионалните квалификации на давателот на услуги или на 
изведувачот или квалификациите на членовите на раководниот состав на 
претпијатието, под услов тие да не се предмет на оценување како критериум за 
доделвање; 

(е) нведување на мерките за управување со животната средина кои економскиот 
оператор ќе биде во можност да ги применува при извршување на договорот; 

(ж) изјава за просечната годишна бројност на работната сила на давателот на 
услуги или на изведувачот, како и бројот на членови на раководниот состав во 
последните три години; 

(з) изјава за инструментите, уредите или техничката опрема кои ги има 
давателот на услуги или изведувачот за реализација на договорот; 

(ѕ) напомена на делот од договорот кој економскиот оператор има намера 
евентуално да го довери на подизведувач; 

(и) во однос на производите кои треба да се достават: 

(i) примероци, описи или слики чија автентичност мора да биде докажана 
кога договорниот орган го бара тоа; 

(ii) сертификати издадени од официјалните институции или агенции за 
контрола на квалитет со признаена компетентност, со кои се потврдува 
усогласеноста на производите преку јасно означени упатувања кон 
техничките спецификации или стандарди. 
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АНЕКС XIII 

ЛИСТА НА ПРАВНИ АКТИ НА УНИЈАТА НАВЕДНИ ВО ЧЛЕН 68(3) 

Директива 2009/33/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот. 
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АНЕКС XIV 

УСЛУГИ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 74 

ОПЈН/CPV - ознака Опис 

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 
79622000-0 [Услуги за набавки за обезбедување 
на лица за работа во домаќинства]; 79624000-4 
[Услуги за набавки за обезбедување на персонал 
за негување] и 79625000-1 [Услуги за набавки за 
обезбедување на медицински персонал] од 
85000000-9 до 85323000-9; 98133100-5, 
98133000-4, 98200000-5 и 98500000-8 [Приватни 
домаќинства со ангажиран персонал] и од 
98513000-2 до 98514000-9 [Услуги за 
обезбедување на работна рака за домаќинства, 
услуги за обезбедување преку агенција на 
привремен персонал за домаќинства, услуги за 
обезбедување на свештенички персонал за 
домаќинства, услуги за обезбедување на 
привремен персонал за домаќинства, услуги 
обезбедени од помошен персонал во 
домаќинства и услуги обезбедени од лица 
вработени во домаќинства] 

Здравствени, социјални и 
поврзани услуги 

85321000-5 и 85322000-2, 75000000-6 [Услуги на 
администрацијата, одбрана и услуги за социјално 
осигурување] 75121000-0, 75122000-7, 75124000-
1; од 79995000-5 до 79995200-7; од 80000000-4 
Образовни и обучувачки услуги до 80660000-8; 
од 92000000-1 до 92700000-8 79950000-8 [Услуги 
за организирање на изложби, саеми и конгреси] 
79951000-5 [Услуги за организирање на 
семинари] 79952000-2 [Услуги поврзани со 
организирањето на настани] 79952100-3 [Услуги 
за организирање на културни настани], 
79953000-9 [Услуги за организирање на 
фестивали] 79954000-6 [Услуги за организирање 
на забави] 79955000-3 [Услуги за организирање 
на модни ревии] 79956000-0 [Услуги за 
организирање на саеми и изложби] 

Административни, 
социјални, образовни, 
здравствени услуги и услуги 
во областа на културата 

75300000-9 Услуги за задолжително 
социјално осигурување (1) 

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 
75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 
75340000-1 

Услуги за бенефиции 
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98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 
and 98130000-3 

Други јавни, социјални и 
лични услуги вклучувајќи 
услуги обезбедени од 
синдикални организации, од 
политички организации, 
младински организации и 
разновидни услуги од 
организации со членство 

98131000-0 Религиозни услуги 

55100000-1 до 55410000-7; 55521000-8 до 
55521200-0 [55521000-8 Угостителски услуги за 
приватни домаќинства, 55521100-9 Услуги за 
испорака на храна во приватни домови („храна 
на тркала“), 55521200-0 Услуги поврзани со 
испорака на храна] 

55520000-1 Угостителски услуги, 55522000-5 
Угостителски услуги за транспортни 
претпријатија, 55523000-2 Угостителски услуги 
за други претпријатија и институции, 55524000-9 
Угостителски услуги за училишта 

55510000-8 Услуги на мензи, 55511000-5 Услуги 
на мензи и на други кафетерии со ограничен круг 
на посетители, 55512000-2 Услуги за управување 
со мензи, 55523100-3 Услуги за училишни 
оброци 

Хотелски и ресторански 
услуги 

79100000-5 до 79140000-7; 75231100-5; Правни услуги, доколку не 
се исклучени согласно точка 
(г) од член 10 

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

Други административни и 
владини услуги 

75200000-8 до 75231000-4 Обезбедување на јавни 
услуги 

ОПЈН/CPV-ознака Опис 

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

Затворски услуги, услуги за 
јавна безбедност и 
спасување, доколку не се 
исклучени согласно точка 
(ж) од член 10 

79700000-1 до 79721000-4 [Услуги за истрага и Услуги за истрага и 
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безбедност, Услуги за безбедност, Услуги за 
следење и алармирање, Чуварски услуги, Услуги 
за надзор,Услуги за систем за следење на 
траги,Услуги за пронаоѓање на бегалци, Услуги 
за патролирање, Услуги за пуштање на беџови за 
идентификација, Услуги за истрага и Услуги на 
детективски агенции] 79722000-1 [Услуги за 
графологија] 79723000-8 [Услуги поврзани со 
анализа на отпад] 

безбедност 

98900000-2 [Услуги обезбедени од 
екстратериторијални организации и органи ] и 
98910000-5 [Услуги карактеристични за 
меѓународни организации и органи] 

Меѓународни услуги 

64000000-6 [Поштенски и телекомуникациски 
услуги], 64100000-7 [Поштенски и курирски 
услуги], 64110000-0 [Поштенски услуги], 
64111000-7 [Поштенски услуги поврзани со 
весници и списанија ], 64112000-4 [Поштенски 
услуги поврзани со писма], 64113000-1 
[Поштенски услуги поврзани со пратки], 
64114000-8 [Услуги поврзани со поштенски 
шалтери], 64115000-5 [Изнајмување на 
поштенски сандачиња], 64116000-2 [Поштенски 
услуги поврзани со „до побарување“], 64122000-
7 [Услуги за достава на интерна пошта и пораки] 

Поштенски услуги 

50116510-9 [Услуги за монтажа на гуми], 
71550000-8 [Ковачки услуги] 

Разновидни услуги 

(1) Тие услуги не се опфатени со оваа директива кога се организирани како 
неекономски услуги од општ интерес. Земјите-членки се слободни да 
организираат обезбедување на задолжителни социјални услуги или други 
услуги како услуги од општ интерес или како неекономски услуги од општ 
интерес. 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

АНЕКС XV 

КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА 

Оваа директива Директива 2004/18/ЕЗ 

Чл. 1, став. 1, 2, 4, 5 и 6 —  

Чл. 1, став 3 Чл. 10  

Чл. 2, став 1, точка (1) Чл. 1, став 9, 1 потстав 

Чл. 2, став 1, точка (2) Чл. 7, точка (а) 

Чл. 2, став 1, точка (3) —  

Чл. 2, став 1, точка (4) (а) Чл. 1, став 9, 2 потстав, точка (а) 

Чл. 2, став 1, точка (4) (б) Чл. 1, став 9, 2 потстав, точка (б) 

Чл. 2, став 1, точка (4) (в) Чл. 1, став 9, 2 потстав, точка (в) 

Чл. 2, став 1, точка (5) Чл. 1, став 2, точка (а) 

Чл. 2, став 1, точка (6) Чл. 1, став 2, точка (б), 1 реченица 

Чл. 2, став 1, точка (7) Чл. 1, став 2, точка (б), 2 реченица 

Чл. 2, став 1, точка (8) Чл. 1, став 2, точка (в) 

Чл. 2, став 1, точка (9) Чл. 1, став 2, точка (г) 

Чл. 2, став 1, точка (10) Чл. 1, став 8, 2 потстав 

Чл. 2, став 1, точка (11) Чл. 1, став 8, 3 потстав 

Чл. 2, став 1, точка (12) Чл. 1, став 8, 3 потстав 

Чл. 2, став 1, точка (13) Чл. 23, став 1 

Чл. 2, став 1, точка (14) Чл. 1, став 10 

Чл. 2, став 1, точка (15) —  

Чл. 2, став 1, точка (16) Чл. 1, став 10 

Чл. 2, став 1, точка (17) —  

Чл. 2, став 1, точка (18) Чл. 1, став 12 

Чл. 2, став 1, точка (19) Чл. 1, став 13 

Чл. 2, став 1, точка (20) — 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Чл. 2, став 1, точка (21) Чл. 1, став 11, точка (д) 

Чл. 2, став 1, точка (22) — 

Чл. 2, став 1, точка (23) — 

Чл. 2, став 1, точка (24) — 

Чл. 2, став 2 — 

Чл. 3, став 1 — 

Чл. 3, став 2, 1 потстав — 

Чл. 3, став 2, 2 потстав Чл. 22; Чл. 1, став 2, точка (г) 

Чл. 3, став 3 — 

Чл. 3, став 4 — 

Чл. 3, став 5 — 

Чл. 3, став 6 — 

Чл. 4 Чл. 7, 67 

Чл. 5, став 1 Чл. 9, став 1 

Чл. 5, став 2 — 

Чл. 5, став 3 Чл. 9, став 3, Чл. 9, став 7, 2 потстав, 

Чл. 5, став 4 Чл. 9, став 2 

Чл. 5, став 5 Чл. 9, став 9 

Чл. 5, став 6 — 

Чл. 5, став 7 Чл. 9, став 4 

Чл. 5, став 8 Чл. 9, став 5, точка (а), 1 потстав 

Чл. 5, став 9 Чл. 9, став 5, точка (б), 1 и 2 потстав 

Чл. 5, став 10 Чл. 9, став 5, точка (а), 3 потстав 

 Чл. 9, став 5, точка (б), 3 потстав 

Чл. 5, став 11 Чл. 9, став 7 

Чл. 5, став 12 Чл. 9, став 6 

Чл. 5, став 13 Чл. 9, став 8, точка (а) 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Чл. 5, став 14 Чл. 9, став 8, точка (б) 

Чл. 6, став. 1 до 6 Чл. 78; Чл. 79, став 2, точка (а) 

Чл. 6, став 7 Чл. 79(2)(г) 

Чл. 7 Чл. 12, Чл. 68 (а) 

Чл. 8, 1 потстав Чл. 13, Чл. 68 (б) 

Чл. 8, 2 потстав Чл. 1, став 15 

Чл. 9 Чл. 15, Чл. 68 (б) 

Чл. 10, точка (а) Чл. 16, точка (а) 

Чл. 10, точка (б) Чл. 16, точка (б) 

Чл. 10, точка (в) Чл. 16, точка (в) 

Чл. 10, точка (г) — 

Чл. 10, точка (д) Чл. 16, точка (г) 

Чл. 10, точка (ѓ) — 

Чл. 10, точка (е) Чл. 16, точка (д) 

Чл. 10, точка (ж) — 

Чл. 10, точка (з) — 

Чл. 10, точка (ѕ) — 

Чл. 11 Чл. 18 

Чл. 12 — 

Чл. 13, 1 потстав Чл. 8, 1 потстав 

Чл. 13, 2 потстав Чл. 8, 2 потстав 

Чл. 14 Чл. 16, точка (ѓ) 

Чл. 15, став 1 + 2 Чл. 10, Чл. 14, Чл. 68 (б) 

Чл. 15, став 3 Чл. 14, Чл. 68 (б) 

Чл. 16 — 

Чл. 17, став 1 Чл. 10, 2 потстав; Чл. 12 од Директива 
2009/81/ЕЗ 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Чл. 17, став 2 — 

Чл. 18, став 1 Чл. 2 

Чл. 18, став 2 — 

Чл. 19, став 1 Чл. 4, став 1 

Чл. 19, став. 2 - 3 Чл. 4, став 2 

Чл. 20, став 1 Чл. 19 

Чл. 20, став 2 Чл. 19, 2 потстав 

Чл. 21, став 1 Чл. 6 

Чл. 21, став 2 — 

Чл. 22, став 1 Чл. 42, став. 1, 2 и 4; Чл. 71, став 1 

Чл. 22, став 2 — 

Чл. 22, став 3 Чл. 42, став. 3, Чл. 71, став 2 

Чл. 22, став 4 — 

Чл. 22, став 5 — 

Чл. 22, став 6 Чл. 42, став. 5 и 6; Чл. 71, став 3 

Чл. 22, став 7, 1 потстав Чл. 79, став 2, точка (е) 

Чл. 22, став 7, 2 + 3 потстав — 

Чл. 23, став 1 Чл. 1, став 14, 1 потстав 

Чл. 23, став 2 Чл. 79, став 2, точки (д) и (ѓ) 

Чл. 24   — 

Чл. 25   Чл. 5 

Чл. 26, став 1 Чл. 28, 1 потстав 

Чл. 26, став 2 Чл. 28, 2 потстав 

Чл. 26, став 3 — 

Чл. 26, став 4 Чл. 28, 2 потстав; Чл. 30, став 1 

Чл. 26, став 5, 1 потстав Чл. 35, став 2 

Чл. 26, став 5, 2 потстав — 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Чл. 26, став 6 Чл. 28, 2 потстав 

Чл. 27, став 1, 1 потстав Чл. 1, став 11, точка (а) 

Чл. 27, став 1, 2 + 3 потстав Чл. 38, став 2 

Чл. 27, став 2 Чл. 38, став 4 

Чл. 27, став 3 — 

Чл. 27, став 4 — 

Чл. 28, став 1 Чл. 38, став 3, точка (а); Чл. 1, став 11, 
точка (б) 

Чл. 28, став 2 Чл. 1, став 11(б), Чл. 38, став 3(б), Чл. 
44, став 3, 1 реченица 

Чл. 28, став 3 Чл. 38, став 4 

Чл. 28, став 4 — 

Чл. 28, став 5 — 

Чл. 28, став 6 Чл. 38, став 8 

Чл. 29, став 1, 1 потстав Чл. 1, став 11, точка (г) 

Чл. 29, став 1, 2 - 3 потстав — 

Чл. 29, став 1, 4 потстав Чл. 38, став 3 (а) + (б) 

Чл. 29, став 2 Чл. 1, став 11, точка (г); Чл. 44, став 3, 
1 реченица 

Чл. 29, став 3 Чл. 30, став 2 

Чл. 29, став 4 — 

Чл. 29, став 5 Чл. 30, став 3 

Чл. 29, став 6 Чл. 30, став 4 

Чл. 29, став 7 Чл. 30, став 2 

Чл. 30, став 1 Чл. 1, став 11, точка (в); Чл. 38, став 3; 
Чл. 44, став 3, 1 реченица 

Чл. 30, став 2 Чл. 29, став. 2 до 7 

Чл. 30, став 3 Чл. 29, став 3 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Чл. 30, став 4 Чл. 29, став 4 

Чл. 30, став 5 Чл. 29, став 5 

Чл. 30, став 6 Чл. 29, став 6 

Чл. 30, став 7 Чл. 29, став 7 

Чл. 30, став 8 Чл. 29, став 8 

Чл. 31 — 

Чл. 32, став 1 Чл. 31, 1 реченица 

Чл. 32, став 2, точка (а) Чл. 31, точка (1)(а) 

Чл. 32, став 2, точка (б) Чл. 31, точка (1)(б) 

Чл. 32, став 2, точка (в) Чл. 31, точка (1)(в) 

Чл. 32, став 3, точка (а) Чл. 31, точка (2)(а) 

Чл. 31, точка (2)(б) Чл. 32, став 3, точка (б) 

Чл. 32, став 3, точка (в) Чл. 31, точка (2)(в)  

Чл. 32, став 3, точка (г) Чл. 31, точка (2)(г)  

Чл. 32, став 4 Чл. 31, точка (3)  

Чл. 32, став 5 Чл. 31, точка (4)(б)  

Чл. 33, став 1 Чл. 32, став 1; Чл. 1, став 5; Чл. 32, 
став 2, 1 + 4 реченица 

Чл. 33, став 2 Чл. 32, став 2, 2 + 3 потстав  

Чл. 33, став 3 Чл. 32, став 3  

Чл. 33, став 4 Чл. 32, став 4  

Чл. 33, став 5 Чл. 32, став 4  

Чл. 34, став 1 Чл. 33, став. 1; Чл. 1, став 6  

Чл. 34, став 2 Чл. 33, став 2  

Чл. 34, став 3 Чл. 33, став 2 скратено  

Чл. 34, став 4 Чл. 33, став 3  

Чл. 34, став 5 Чл. 33, став 4  



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Чл. 34, став 6 Чл. 33, став 6  

Чл. 34, став 7 —  

Чл. 34, став 8 —  

Чл. 34, став 9 Чл. 33, став 7, 3 потстав  

Чл. 35, став 1, 1 потстав Чл. 54, став 1  

Чл. 35, став 1, 2 + 3 потстав Чл. 1, став 7  

Чл. 35, став 2 Чл. 54, став 2, 1 + 2 потстав 

Чл. 35, став 3 Чл. 54, став 2, 3 потстав 

Чл. 35, став 4 Чл. 54, став 3  

Чл. 35, став 5 Чл. 54, став 4  

Чл. 35, став 6 Чл. 54, став 5  

Чл. 35, став 7 Чл. 54, став 6  

Чл. 35, став 8 Чл. 54, став 7  

Чл. 35, став 9 Чл. 54, став 8, 1 потстав 

Чл. 36 — 

Чл. 37, став 1 Чл. 11, став 1 

Чл. 37, став 2 Чл. 11, став 2 

Чл. 37, став 3 — 

Чл. 37, став 4 Чл. 11, став 2 

Чл. 38 — 

Чл. 39 — 

Чл. 40 Приказ (8) 

Чл. 41 — 

Чл. 42, став 1 Чл. 23, став 1 

Чл. 42, став 2 Чл. 23, став 2 

Чл. 42, став 3 Чл. 23, став 3 

Чл. 42, став 4 Чл. 23, став 8 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Чл. 42, став 5 Чл. 23, став 4, 1 потстав 

Чл. 42, став 6 Чл. 23, став 5, 1 + 2 потстав 

Чл. 43, став 1 Чл. 23, став 6 

Чл. 43, став 2 Чл. 23, став 6, 1 алинеја 

Чл. 44, став 1 Чл. 23, став 4, 2 потстав; став 5, 2 + 3 
потстав; став 6, 2 потстав; став 7 

Чл. 44, став 2 Чл. 23, став 4, 1 потстав; став 5, 1 
потстав; став 6, 1 потстав 

Чл. 44, став 3 — 

Чл. 45, став 1 Чл. 24, став. 1 и 2 

Чл. 45, став 2 Чл. 24, став 3 

Чл. 45, став 3 Чл. 24, став 4 

Чл. 46 — 

Чл. 47, став 1 Чл. 38, став 1 

Чл. 47, став 2 Чл. 38, став 7 

Чл. 47, став 3 Чл. 38, став 7 

Чл. 48, став 1 Чл. 35, став. 1; Чл. 36, став 1 

Чл. 48, став 2 — 

Чл. 49 Чл. 35, став. 2; Чл. 36, став 1 

Чл. 50, став. 1 - 3 Чл. 35, став. 4, 1 - 3 потстав; Чл. 36, 
став 1 

Чл. 50, став 4 Чл. 35, став 4, 5 потстав 

Чл. 51, став 1 Чл. 36, став. 1, Чл. 79, став 1, точка (а) 

Чл. 51, став 2 Чл. 36, став 2  

Чл. 51, став 2 Чл. 36, став 3 и став 4, 2 потстав 

Чл. 51, став 3 Чл. 36, став 4, 1 потстав  

Чл. 51, став 4 —  



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Чл. 51, став 5, 1 потстав Чл. 36, став 7  

Чл. 51, став 5, 2 потстав Чл. 36, став 8  

Чл. 51, став 6 Чл. 37  

Чл. 52, став 1 Чл. 36, став 5, 1 потстав 

Чл. 52, став. 2 и 3 Чл. 36, став 5, 2 и 3 потстав 

Чл. 53, став 1 Чл. 38, став 6  

Чл. 53, став 2 Чл. 39, став 2  

Чл. 54, став 1 Чл. 40, став 1  

Чл. 54, став 2 Чл. 40, став 2  

Чл. 55, став 1 Чл. 41, став 1  

Чл. 55, став 2 Чл. 41, став 2  

Чл. 55, став 3 Чл. 41, став 3  

Чл. 56, став 1, 1 потстав Чл. 44, став 1  

Чл. 56, став 1, 2 потстав —  

Чл. 56, став 2 —  

Чл. 56, став 3 —  

Чл. 56, став 4 —  

Чл. 57, став 1 Чл. 45, став 1 

Чл. 57, став 2 Чл. 45, став 2 (д), (ѓ) 

Чл. 57, став 3 Чл. 45, став 1, 2 потстав 

Чл. 57, став 4 Чл. 45, став 2 

Чл. 57, став 5 — 

Чл. 57, став 6 — 

Чл. 57, став 7 Чл. 45, став 1, 2 потстав, и став 2, 2 
потстав 

Чл. 58, став 1 Чл. 44, став 1; став 2, 1 + 2 потстав 

Чл. 58, став 2 Чл. 46 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Чл. 58, став 3 Чл. 47 

Чл. 58, став 4 Чл. 48 

Чл. 58, став 5 Чл. 44, став 2 

Чл. 59 — 

Чл. 60, став 1 Чл. 47, став. 4 до 5; Чл. 48, став 6 

Чл. 60, став 2 Чл. 45, став 3 

Чл. 60, став. 3 и 4 Чл. 47, став. 1 + 5, Чл. 48, став 2 

Чл. 60, став 5 — 

Чл. 61   — 

Чл. 62, став 1 Чл. 49 

Чл. 62, став 2 Чл. 50 

Чл. 62, став 3 — 

Чл. 63, став 1 Чл. 47, став. 2, 3; Чл. 48, став 3, 4 

Чл. 63, став 2 — 

Чл. 64, став 1 Чл. 52, став. 1, Чл. 52, став 7 

Чл. 64, став 2, 1 потстав Чл. 52, став 1, 2 потстав 

Чл. 64, став 2, 2 потстав Чл. 52, став 1, 3 потстав 

Чл. 64, став 3 Чл. 52, став 2 

Чл. 64, став 4 Чл. 52, став 3 

Чл. 64, став 5, 1 потстав Чл. 52, став 4, 1 потстав 

Чл. 64, став 5, 2 потстав Чл. 52, став 4, 2 потстав 

Чл. 64, став 6, 1 потстав Чл. 52, став 5, 1 потстав 

Чл. 64, став 6, 2 потстав Чл. 52, став 6 

Чл. 64, став 7 Чл. 52, став 5, 2 потстав 

Чл. 64, став 8 — 

Чл. 65 Чл. 44, став 3 

Чл. 66 Чл. 44, став 4 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Чл. 67, став 1 Чл. 53, став 1 

Чл. 67, став 2 Чл. 53, став 1 

Чл. 67, став 3 — 

Чл. 67, став 4 Приказ 1; Приказ 46, 3 став. 

Чл. 67, став 5 Чл. 53, став 2 

Чл. 68 — 

Чл. 69, став 1 Чл. 55, став 1 

Чл. 69, став 2, точка (а) Чл. 55, став 1, потстав (2) (а) 

Чл. 69, став 2, точка (б) Чл. 55, став 1, потстав (2) (б) 

Чл. 69, став 2, точка (в) Чл. 55, став 1, потстав (2) (в) 

Чл. 69, став 2, точка (г) Чл. 55, став 1, потстав (2) (г) 

Чл. 69, став 2, точка (д) — 

Чл. 69, став 2, точка (ѓ) Чл. 55, став 1, потстав (2) (д) 

Чл. 69, став 3, 1 потстав Чл. 55, став 2 

Чл. 69, став 3, 2 потстав — 

Чл. 69, став 4 Чл. 55, став 3 

Чл. 69, став 5 — 

Чл. 70 Чл. 26 

Чл. 71, став 1 — 

Чл. 71, став 2 Чл. 25, 1 потстав 

Чл. 71, став 3 — 

Чл. 71, став 4 Чл. 25, 2 потстав 

Чл. 71, став. 5 до 8 — 

Чл. 72 — 

Чл. 73 — 

Чл. 74 — 

Чл. 75 — 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Чл. 76 — 

Чл. 77 — 

Чл. 78 Чл. 67, став 2 

Чл. 79, став. 1 - 2 Чл. 69, став 1 - 2 

Чл. 79, став 3 Чл. 70, став. 1; Чл. 79, став 1, точка (а) 

Чл. 80, став 1 — 

Чл. 80, став 2 Чл. 66, став 2 

Чл. 80, став 3 Чл. 72 

Чл. 81 Чл. 73 

Чл. 82 Чл. 74 

Чл. 83, став 1 Чл. 81, 1 потстав 

Чл. 83, став. 2 до 6 — 

Чл. 84 Чл. 43 

Чл. 85 — 

Чл. 86 — 

Чл. 87 Чл. 77, став. 3 и 4 

Чл. 88 Чл. 77, став 5 

Чл. 89, став 1 + 2 Чл. 77, став. 1, 2 

Чл. 89, став 3 — 

Чл. 90, став 1 Чл. 80, став 1, 1 потстав 

Чл. 90, став 2 - 5 — 

Чл. 90, став 6 Чл. 80, став 1, 2 потстав 

Чл. 91 Чл. 82 

Чл. 92 — 

Чл. 93 Чл. 83 

Чл. 94 Чл. 84 

Анекс I Анекс IV 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Анекс II Анекс I 

Анекс III  Анекс V 

— Анекс III  

Анекс IV, (а) — (ѓ) Анекс X (б) — (ж) 

Анекс IV, (е) — 

Анекс V — Дел А Анекс VII - А 

Анекс V — Дел Б - I. Анекс VII - А 

Анекс V — Дел Б - II. — 

Анекс V — Дел В Анекс VII - А 

Анекс V — Дел Г Анекс VII - А 

Анекс V — Дел Д Анекс VII - Г 

Анекс V — Дел Ѓ Анекс VII - Г 

Анекс V — Дел Е — 

Анекс V — Дел Ж — 

Анекс V — Дел З — 

Анекс V — Дел Ѕ — 

Анекс VI Чл. 54, став 3, точки (а) - (ѓ) 

Анекс VII  Анекс VI 

Анекс VIII  Анекс VIII  

Анекс IX, 1. Чл. 40, став 5 

Анекс IX, 2. — 

Анекс X — 

Анекс XI Анекс IX А, Б, В 

Анекс XII — Дел I Чл. 47, став 1 

Анекс XII — Дел II Чл. 48, став 2 

Анекс XIII  — 

Анекс XIV  Анекс II 



 
Преводот на актот е изработен како прва верзија на превод од Секретаријатот за европски прашања. 

Анекс XV Анекс XII  

 


