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ГЛАВА I – ВОВЕД – ЦЕЛ НА ПРИРАЧНИКОТ  
 
Целта на овој прирачник е да им даде насоки на договорните органи за тоа како да 
доделуваат договори за јавни набавки чиј предмет, во контекст на законодавството на 
Европската Унија, се услуги што се нарекуваат „неприоритетни“ услуги или „Б-услуги“, а 
во светло на македонскиот систем за јавни набавки се спомнуваат во Членот 17 (1), алинеја 
2 од Законот за јавните набавки1 и во новата Уредба за услугите кои се предмет на 
договорите за јавни набавки на услуги2. Ниту законодавството на ЕУ, ниту пак 
македонското законодавство не дефинираат конкретна(и) постапка(и) што треба да се 
применува(ат) за доделување на овие договори. Сепак, таквите договори кога се доделуваат 
во земјите членки на ЕУ, подлежат на неколку одредби извлечени од законодавството на 
ЕУ – Директивите за јавните набавки, ако нивната вредност е еднаква или надминува 
одредени прагови утврдени со Директивите и исто така мора да се доделуваат со 
почитување на одредбите од примарното законодавство на ЕУ и од неговите 
фундаментални принципи. 
 
Пред сè, гореспоменатите прашања во прирачникот се анализираат од перспектива на ЕУ. 
Во нив особено се опишува како Б-услугите се покриени во Директивата 2004/183 (подолу 
во текстот нарекувана Директива за јавни набавки во класичниот јавен сектор) и 
Директивата 2004/174 (подолу во текстот нарекувана Директива за јавни набавки во 
комуналните дејности), а исто така и како на нивното доделување му се пристапува во 
практиката, земајќи предвид дека правилата за јавни набавки и практиката можат да се 
разликуваат од една земја членка до друга. Низ целиот документ, исто така се упатува и на 
најрелевантната судска практика на Европскиот суд на правдата (подолу во текстот 
нарекуван ЕСП). 
 

ГЛАВА II – ПРАВИЛА ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
„НЕПРИОРИТЕТНИТЕ УСЛУГИ“ ВО ЕУ 

1. Дефиниција на услугите. Разлика помеѓу „приоритетните“ и „неприоритетните“ 
услуги  
 
И Директивата за јавни набавки во класичниот јавен сектор и Директивата за јавни набавки 
во комуналните дејности важат за договорите за јавни набавки на стоки, договорите за 
јавни набавки на работи и договорите за јавни набавки на услуги. Во Директивата за 
јавни набавки во класичниот јавен сектор, „договорите за јавни набавки на услуги“  се 
дефинираат како „договори за јавни набавки, освен договори за јавни набавки на стоки или 
работи, чија цел е вршење на услуги наведени во Анексот II“. Директивата за јавни набавки 

                                                 
1 Закон за јавните набавки објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 136/2007. 
2 Објавена во Службен весник на Република Македонија бр. 157/07 
3 Директива 2004/18/EC на Европскиот парламент и на советот од 31 март 2004 за координирање на 
постапките за доделување на договорите за јавни набавки на работи, договорите за јавни набавки на стоки и 
договорите за јавни набавки на услуги [2004] O.J. L134/114. 
4 Директива 2004/17/EC на Европскиот парламент и на советот од 31 март 2004 за координирање на 
постапките за јавни набавки на субјектите кои работат во секторите вода, транспорт и поштенски услуги 
[2004] O.J. L134/1. 
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во комуналните дејности5 содржи идентична дефиниција, но се упатува на Анексот XVII 
кон таа Директива. Во однос на услугите, Директивите прават разлика исто така позната и 
како двофазен пристап. Обете Директиви прават разлика помеѓу услугите што се наведени 
во Анексот II A и во Анексот XVII A ( кои се нарекуваат „приоритетни услуги“ или А-
услуги) и услуги наведени во Анексот II Б и Анексот XVII Б (кои се нарекуваат 
неприоритетни услуги или Б-услуги). Различниот третман е заради тоа што приоритетните 
услуги подлежат на детални правила за постапката од Директивите, додека при 
доделувањето на неприоритетните услуги договорните органи треба да следат само 
неколку од одредбите во Директивите (деталите се дадени во продолжение). 

 

Причините за оваа разлика се наведени во Преамбулата на Директивата за јавни набавки 
во класичниот јавен сектор: 

 

„ Сферата на услугите, заради примена на правилата за постапката од оваа Директива 
и заради цели на следење, најдобро се опишува со поделба во две категории кои 
одговараат на соодветни наслови на заедничката класификација и со нивно спојување во 
два Анекса, II А и II Б, зависно од режимот на кој подлежат. Што се однесува до 
услугите во Анексот II Б, релевантните одредби од оваа Директива не треба да ја 
попречуваат примената на правилата на Заедницата што се однесуваат конкретно на 
предметните услуги.6. 

 
Разликата помеѓу приоритетни услуги и неприоритетни услуги не е направена врз основа 
на природата на некоја посебна услуга, туку повеќе заради постоењето можност 
засегнатата услуга да се нуди надвор од националните граници. Така, услугите за кои 
постои поголема веројатност дека ќе го привлечат интересот на економски оператори што 
се наоѓаат во други земји членки, различни од земјата на договорните органи и на тој начин 
влијаат на внатрешната трговија во рамките на Заедницата, подлежат на поригорозен 
режим отколку другите услуги (Б – услуги). Оваа разлика не е трајна – „ Во однос на 
договорите за јавни набавки на услуги, за време на еден преоден период, целосната 
примена на оваа Директива треба да се ограничи на договорите кај кои одредбите од неа 
ќе овозможат остварување на целосниот потенцијал од зголемена прекугранична 
трговија. Договорите за други услуги за време на овој преоден период треба да се следат 
пред да се донесе одлука за целосна примена на оваа Директива. Во врска со тоа, треба да 
се дефинира механизмот за таквото следење. Овој механизам истовремено треба да им 
овозможи на заинтересираните страни да имаат пристап до релевантните 
информации

7.”  
 
Сепак, се забележува дека иако не е постојана, оваа разлика е доста отпорна, бидејќи без 
никаква измена постои уште од 1992 кога беше усвоена Директивата за јавни услуги8. 
 

                                                 
5 Член 1 (2) d.  
6 Точка 18 од преамбулата на Директивата за јавниот сектор.  
7 Точка 19 од преамбулата на Директивата за јавниот сектор.    
8 Директива на Советот 92/50/EEC од 18 јуни 1992 во врска со координацијата на постапките за доделување 
на договорите за јавни набавки на услуги, OJ L 209, 24.7.1992.  
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Во поглед на разграничувањето помеѓу двата типа на услуги и Анексот II од Директивата 
за јавни набавки во класичниот јавен сектор и Анексот XVII од Директивата за јавни 
набавки во комуналните дејности се состојат од два дела („А“ и „Б“) и секој од нив содржи 
табела во која се наведени категориите услуги, заедно со упатување кон нивната соодветна 
класификација во Централната класификација на производите (Central Product Classification 
- CPC) на Обединетите Нации и упатување кон нивното соодветно нумерирање во Општиот 
поимник за јавните набавки (Common Procurement Vocabulary - CPV). 
 
Анексот II A и Анексот XVII A наведуваат 16 категории на услуги.  
 
Подолу е даден целосниот список:   
 
1. Услуги за одржување и поправка – CPC 6112, 6122, 633, 8869 
2. Услуги на копнен превоз10, вклучувајќи и услуги со блиндирани автомобили и курирски 
услуги, освен транспорт на пошта – CPC 712 (освен 71235), 7512, 8730411 
3. Услуги за воздушен транспорт на патници и товар, освен превоз на пошта - CPC 73 
(освен 7321)12  
4. Транспорт на пошта по копно13 и по воздух – CPC 71235, 732114  
5. Телекомуникациски услуги – CPC 75215  
6. Финансиски услуги: 
(a) Осигурителни услуги 
(б) Банкарски и инвестициски услуги16 ex 81, 812, 81417  
7. Компјутерски и сродни услуги - CPC 8418  
8. Услуги за истражување и развој 19 - CPC 8520  
9. Сметководствени, ревизорски и услуги за водење на деловни книги – CPC 86221  
10. Услуги за истражување на пазарот и испитување на јавното мислење - CPC 86422  

                                                 
9 Референтен број во ОПЈН/CPV: од 50100000 до 50982000 (освен 50310000 до 50324200 и 50116510-9, 
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0).  
10 Освен Услуги за железнички транспорт што се покриени со Категорија 18.  
11 Референтен број во ОПЈН/CPV од 60112000-6 до 60129300-1 (освен 60121000 до 60121600, 60122200-1, 
60122230-0), и од 64120000-3 до 64121200-2 
12 Од 62100000-3 до 62300000-5 (освен 62121000-6, 62221000-7). 
13 Освен Услуги за железнички транспорт што се покриени со Категорија 18. 
14 60122200-1, 60122230-0, 62121000-6, 62221000-7.  
15 Од 64200000-8 до 64228200-2,72318000-7, и од 72530000-9 до 72532000-3 
16 Освен финансиски услуги во врска со издавањето, продажбата, купувањето или преносот на хартии од 
вредност или на други финансиски инструменти и услуги на централната банка. 
Исто така исклучени: услуги што вклучуваат купување или изнајмување, со помош на какви било финансиски 
процедури, на земјиште, постоечки згради или друг недвижен имот, или во врска со права од него; сепак, 
финансиските услуги кои се вршат истовремено со, пред или по договорот за купување или изнајмување, во 
каква било форма, ќе подлежат на оваа Директива. 
17 Од 66100000-1 до 66430000-3 и од 67110000-1 до 67262000-1.  
18 Од 50300000-8 до 50324200-4, од 72100000-6 до 72591000-4 (освен 72318000-7 и од 72530000-9 до 
72532000-3).  
19 Освен услугите на истражување и развој надвор од оние за кои придобивки стекнува само договорниот 
орган за нивно користење заради вршење на своите работи, под услов извршените услуги да се целосно 
платени од  страна на договорниот орган. 
20 Од 73000000-2 до 73300000-5 (освен 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0).  
21 Од 74121000-3 до 74121250-0.  
22 Од 74130000-9 до 74133000-0, и 74423100-1, 74423110-4.  
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11. Консултантски услуги за управување23 и сродни услуги – CPC 865, 86624  
12. Услуги од архитектурата: Инженерски услуги и интегрирани инженерски услуги; 
услуги за урбано планирање и паркова архитектура; сродни научни и техничко 
консултантски услуги, услуги за техничко тестирање и анализа25  
13. Услуги за рекламирање – CPC 87126  
14. Услуги за чистење на објекти и управување со имот - CPC 874, 82201 to 8220627 
15.  Услуги за издавање и печатење за надомест или на договорна основа - CPC 8844228  
16. Услуги за депонирање на отпадна вода и отпадоци, санитарни и сродни услуги – CPC 
9429  
 
 
Списокот на услуги наведени во Анексот IIA и XVIIA е исцрпен.  
 
 
Анексот IIB и XVIIB набројува 11 категории на услуги 
 
17. Хотелски и угостителски услуги - CPC 6430  
18. Услуги за железнички транспорт - CPC 71131  
19. Услуги за воден транспорт - CPC 7232  
20. Придружни и дополнителни транспортни услуги33 - CPC 74  
21. Правни услуги - CPC 86134  
22. Услуги за вработување и доставување добра35 - CPC 87236  
23. Истражни и безбедносни услуги, освен услуги за превоз во оклопни возила – CPC 87337 
24. Образовни услуги и услуги за насочено образование - CPC 9238  
25. Здравствени и социјални услуги - CPC 9339  
26. Рекреативни, културни и спортски услуги - CPC 9640 
27. Други услуги41.   
                                                 
23 Освен услугите за арбитража и помирување.  
24 Од 73200000-4 до 73220000-0. 
Од 74140000-2 до 74150000-5 (освен 74142200-8), и 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 
74423210-5, 74871000-5, 93620000-0. 
25 Од 74200000-1 до 74276400-8, и од 74310000-5 до 74323100-0, и 74874000-6. 
26 Од 74400000-3 до 74422000-3 (освен 74420000-9 и 74421000-6). 
27 Од 70300000-4 до 70340000-6, и од 74710000-9 до 74760000-4. 
28 Од 78000000-7 до 78400000-1. 
29 Од 90100000-8 до 90320000-6, и 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0. 
30 Од 55000000-0 до 55524000-9, и од 93400000-2 до 93411000-2. 
31 60111000-9, и од 60121000-2 до 60121600-8. 
32 Од 61000000-5 до 61530000-9, и од 63370000-3 до 63372000-7. 
33 62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, од 63000000-9 до 63600000-5 
(освен 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7), и 74322000-2, 93610000-7. 
34 Од 74110000-3 до 74114000-1. 
35 Освен договорите за вработување. 
36 Од 74500000-4 до 74540000-6 (освен 74511000-4), и од 95000000-2 до 95140000-5.  
37 (освен  87304) од 74600000-5 до 74620000-1.  
38 Од 80100000-5 до 80430000-7.  
39 ОПЈН/CPV 74511000-4, и од 85000000-9 до 85323000-9 (освен 85321000-5 и 85322000-2).  
40 Од 74875000-3 до 74875200-5, и од 92000000-1 до 92622000-7 (освен 92230000-2).  
41 Освен договорите за набавка, развој, продукција или копродукција на програми од радиодифузни 
организации и договори за радиодифузно време. 
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Вреди да се забележи дека последната категорија (27) е наречена „други услуги“ Значи, 
сите други услуги што не се поинаку наведени во категориите 1-16 од делот А или 
категориите 17-26 од делот Б се опфатени со одредбите што се однесуваат на Б - услугите42. 
Со други зборови, категоријата 27 е еден вид сеопфатна категорија, која ги покрива 
единствено оние услуги што не спаѓаат под некоја именувана во CPC класификацијата 
според дефинираното во списокот од Анексот A.  
 

2. Мешани договори  

Директивата за јавни набавки во класичниот јавен сектор исто така се осврнува и на 
примената на релевантните одредби и во сценарио на мешани договори, што значи 
договори кои покриваат и приоритетни и неприоритетни услуги. Во такви случаи, со 
Директивата за јавни набавки во класичниот јавен сектор се бара примена на тестот на 
вредност на предметните услуги. Така, во согласност со Членот 23, тие договори кои за 
предмет имаат услуги наведени и во Анексот II А и во Анексот II Б ќе се доделуваат во 
согласност со Членовите 23 до 25 во случај кога вредноста на услугите наведени во 
Анексот II А е поголема отколку вредноста на услугите наведени во Анексот II Б. Во други 
случаи, договорите ќе се доделуваат во согласност со Членот 23 и Членот 35(4) – со други 
зборови, ќе се применуваат правилата што се однесуваат на неприоритетните услуги 
(деталите се наведени веднаш во продолжение). 

3. Двофазен пристап – правила за постапката за доделување на услугите  
Во Главата III од Директивата за јавни набавки во класичниот јавен сектор се содржани 
одредби со кои се одредува кои Членови од Директивата ќе се применуваат во однос на 
услугите. Во согласност со логиката на двофазниот пристап, кој конкретен режим ќе се 
применува зависи од тоа дали предмет на јавната набавка се приоритетни или 
неприоритетни услуги. Во случај на неприоритетни услуги, правилата што се применуваат 
се многу пофлексибилни. Во согласност со Членот 20 од Директивата за јавни набавки во 
класичниот јавен сектор договорите што за предмет имаат услуги наведени во Анексот II, 
ќе се доделуваат во согласност со Членовите 23 до 55 (со кои меѓу другото се покриваат 
прашања како што се условите за јавност, критериумите за избор и доделување, 
временските рокови и сл.)43. Во согласност со Членот 21 неприоритетните услуги подлежат 
на само две одредби од Директивата – Членот 23 и Членот 35(4)44.  
 

3.1 Технички спецификации 
Првата одредба спомната погоре се однесува на техничките спецификации. Така, 
договорниот орган треба да ги почитува условите во врска со описот на предметот на 
јавната набавка со точно упатување кон техничките спецификации. Особено, техничките 
спецификации ќе бидат наведени во документацијата за договорот, како што се 
известувањата за договорот, договорната документација или во други документи. Секогаш 

                                                 
42 Освен ако тие во секој случај не се изричито изземени од опфатот на Директивите како што се услугите 
наведени во Членот 16 во Директивата за јавниот сектор и Членот 24 од Директивата за комуналните 
дејности.  
43 Член 31 of Директивата за јавниот сектор.  
44 Член 32 of Директивата за комуналните дејности.  
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кога тоа ќе биде можно, овие технички спецификации треба да бидат така дефинирани, што 
ќе земаат предвид критериуми за достапност за хендикепирани лица или за дизајн за сите 
корисници. Техничките спецификации ќе овозможуваат еднаков пристап за понудувачите и 
со нив нема да се создаваат неоправдани пречки што ќе ја попречуваат отвореноста на 
јавните набавки за конкуренцијата. Без да ги спречуваат задолжителните национални 
технички правила, сè додека тие се компатибилни со законодавството на Заедницата, 
техничките спецификации треба да се формулираат: 

(a) или со упатување кон техничките спецификации дефинирани во Анексот VI кон 
Директивата за јавни набавки во класичниот јавен сектор и (наброени според важноста) 
на националните стандарди во кои се пренесени европските стандарди, европските 
технички одобренија, општите технички спецификации, меѓународните стандарди, 
други технички референтни системи воведени од страна на европските органи за 
стандардизација или – ако такви не постојат – кон националните стандарди, 
националните технички одобренија, националните технички спецификации во врска со 
проектирањето, калкулацијата или изведувањето на работите и употребата на 
производите. Секое упатување треба да биде придружено со зборовите „или еднакво“; 

(б) или во поглед на перформансите или функционалните барања; во функционалните 
барања можат да се вклучат и еколошки карактеристики. Сепак, таквите параметри 
мора да се доволно прецизни за да им овозможат на понудувачите да го утврдат 
предметот на договорот и да им овозможат на договорните органи да го доделат 
договорот; 

(в) или во поглед на перформансите или функционалните барања наведени во под-
параграфот во врска со спецификациите наведени погоре под точката (а), како средство 
на претпоставена сообразност со таквите перформанси или функционални барања; 

(г) или преку упатување на спецификациите наведени погоре под точката (а) за 
одредени карактеристики и преку упатување на перформансите или функционалните 
барања наведени под точката (б) за други карактеристики. 

 

Кога договорниот орган ја избрал опцијата да упати кон спецификациите наведени под 
точката (а), тој не може да одбие понуда врз основа на тоа дека понудените производи и 
услуги не одговараат на спецификациите на кои било упатено, откако понудувачот во 
својата понуда, на начин задоволителен за договорниот орган, со какви било соодветни 
средства, ќе докаже дека решенијата што тој ги понудил на еднаков начин ги 
задоволуваат условите дефинирани во техничките спецификации. За соодветно средство 
може да се смета техничка документација на производителот или извештај од тестирање 
извршено од страна на признаен орган. 

 

Кога договорниот орган предметот на набавката ќе го дефинира преку перформанси или 
функционални барања, не смее да отфрли понуда за работи, производи или услуги кои 
почитуваат национален стандард во кој се пренесени европските стандарди, европско 
техничко одобрение, општа техничка спецификација, меѓународен стандард или технички 
референтен систем воведен од страна на европски орган за стандардизација, ако тие 
спецификации се однесуваат на бараните перформанси или функционални барања.   
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Во врска со Директивата за јавни набавки во комуналните дејности соодветните одредби 
можат да се најдат во Членот 34.   

3.2 Известувања за доделување на договор 

Другата одредба што треба да се применува при доделувањето на Б-услугите е Членот 
35(4) од Директивата за јавни набавки во класичниот јавен сектор. Членот 35 се однесува 
на различните типови известувања во врска со јавните набавки. Поконкретно, во ставот 4 
за известувањата за доделување на договор се наведува: 

„ Договорни органи кои доделиле договор за јавна набавка или склучиле рамковна спогодба 
ќе испратат известување за резултатите од постапката за доделување, најдоцна во 
рок од 48 дена по доделувањето на договорот или по склучувањето на рамковната 
спогодба. 

Во случај на рамковни спогодби склучени во согласност со Членот 32, договорните 
органи не се обврзани да испратат известување за резултатите од постапката за 
доделување за секој договор врз основа на таа спогодба. 

Договорните органи ќе испратат известување со резултатот од доделувањето на 
договори врз основа на систем за динамично купување во рок од 48 дена од доделувањето 
на секој договор. Сепак, тие можат да ги групираат таквите известувања на 
квартална основа. Во тој случај, тие ќе ги испратат групните известувања во рок од 48 
дена од крајот на секој квартал. 

Во случај на договори за јавни набавки на услуги набројани во Анекс II Б [додаден акцент], 
договорните органи во известувањето ќе наведат дали се согласуваат тие да бидат 
објавени. За таквите договори за услуги, Комисијата ќе состави правила за изработка 
на статистички извештаи врз основа на такви известувања и за објавување на тие 
извештаи во согласност со постапката утврдена во Членот 77(2). 

Одредени информации за доделување на договорите или за склучување на рамковни 
спогодби може да не бидат објавени, кога обелоденувањето на таквите информации би 
го спречило спроведувањето на законите или поинаку би било спротивно на јавниот 
интерес, би ги повредило легитимните комерцијални интереси на економските 
оператори, јавни или приватни, или би можело да ѝ наштети на праведната 
конкуренција меѓу нив.“ 

 

Во случајот на Директивата за јавни набавки во комуналните дејности соодветните 
одредби се наоѓаат во Членот 43. Разликата е во тоа што договорните органи што 
подлежат на Директивата, можат да испратат известување за доделување на договорот во 
рок од два месеци по доделувањето (60 дена наместо 48). 

 

Од гореспоменатите одредби произлегува дека и според Директивата за јавни набавки во 
класичниот јавен сектор и според Директивата за јавни набавки во комуналните дејности, 
договорните органи не се обврзани да информираат за нивните намери во врска со 
доделувањето на предвидени договори за неприоритетни услуги преку известувања за 
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договор што се објавуваат во Службен весник. Ако предмет на јавната набавка се 
неприоритетни услуги чија вредност ги достигнува или ги надминува праговите во врска 
со примената на Директивите, договорните органи, единствено се обврзани до Европската 
комисија да испратат известување за резултатите од постапката за доделување45. Со 
испраќањето на ова известување договорните органи треба да наведат дали се согласуваат 
тие да бидат објавени. Потоа, во Службен весник се објавува единствено информацијата 
за која договорните органи во известувањето изричито се согласиле таа да биде објавена. 

Исто така треба да се истакне дека, во светло на судската практика на ЕСП, договорните 
органи се обврзани да ги почитуваат основните принципи на примарното законодавство 
на ЕУ (подетално е објаснето подолу во документов), вклучувајќи го и принципот на 
транспарентност. 

 

4. Општи принципи што се применуваат при доделувањето на неприоритетните 
услуги  

Бидејќи не важат ниедни други одредби, се чини дека договорните органи што 
предвиделе да доделат договор во врска со услугите наведени во Анексот II Б или XVII Б 
не се обврзани да применат одредена постапка, под услов да ги исполнуваат правилата за 
технички спецификации и, откако договорот е доделен, да испратат до Европската 
Комисија известување за доделување на договорот (секако, освен ако вредноста на 
договорот без ДДВ не е под прагот за примена на Директивите). Што се однесува до 
постапките, може да се користи која било од постапките овозможени со Директивите, но 
исто така и постапки пропишани во националното законодавство на земјата членка на 
договорниот орган како и постапка што ја утврдил и самиот договорен орган. Во врска со 
деталите за пристапот на одредени земји членки, видете во Главата III. Како и да е, 
договорниот орган мора да знае дека неприоритетните услуги исто така подлежат и на 
одредбите од примарното законодавство на ЕУ како и на фундаменталните принципи 
извлечени од примарното законодавство. 

 

Во врска со Спогодбата за основање на Европската Заедница, следниве нејзини одредби 
се однесуваат на неприоритетните услуги: 

� Член 12, со кој во контекст на договорите за јавни набавки се забранува 
дискриминацијата, без разлика дали непосредна или посредна, на добавувачите 
или производите од други земји членки. 

� Член 28 со кој се забрануваат количински ограничувања на слободниот извоз и 
увоз („движење“) на стоки помеѓу земјите членки и сите мерки што имаат еднаков 
ефект. Според предметот „Дасонвил“ („Dassonville”)46 мерките со формула имаат 
еднаков ефект во смисла на значењето на овој член ако можат непосредно или 
посредно, фактички или потенцијално, да ѝ попречат на трговијата во рамките на 
заедницата.  

                                                 
45
Член 36 (2) од Директивата за јавниот сектор.  

46 Предмет 8/74 Procureur du Roi vs. Dassonville [1974] ECR 837.  
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� Член 43 со кој се укинуваат ограничувањата на слободата на населување 
наметнати на државјани на една земја членка на територијата на друга земја 
членка. Оваа слобода го вклучува правото да се започнуваат и да се вршат 
активности на самовработени лица и да се основаат и управуваат потфати, на 
еднаква основа со државјаните на земјата домаќин. 

� Член 49 со кој се обезбедува слободата на државјаните на земји членки на 
привремена основа да вршат услуги во друга земја членка, вклучувајќи и лица што 
сакаат да вршат услуги кои ги бараат договорните органи на земјите членки. 

И Членот 43 и Членот 49 се однесуваат на мерки со кои непосредно и посредно се 
дискриминираат државјани на други земји членки. 

 

Освен тоа, покрај принципите што од договорните органите бараат да се воздржат од 
одредени активности, исто така постојат и одредени принципи извлечени од примарното 
законодавство со кои се бараат позитивни дејства од страна на договорните органи. 
Најважен од тие принципи без сомнеж е принципот на еднаков третман. Во согласност 
со судската практика на ЕСП еднаквиот третман бара слични ситуации да не се 
третираат различно, освен ако различниот третман не е објективно оправдан. Со овој 
принцип се забранува не само очигледната дискриминација врз основа на државјанство 
(како на пример национални преференции) туку и форми на дискриминација што со 
примена на други критериуми за диференцирање де факто водат кон ист резултат. Во 
практична смисла со тоа се бара добавувачите од различни земји членки однапред да ги 
знаат предметните правила за постапките на јавни набавки и во исто време да добијат 
исти информации. Во согласност со судската практика сите разгледани понуди треба да 
ги почитуваат тендерските спецификации, оние што не ги почитуваат треба да се одбијат, 
варијанти можат да се прифатат само кога информацијата за тоа е изричито наведена во 
известувањето за договорот, итн. Транспарентноста е тесно поврзана со еднаквиот 
третман и ЕСП ја извлекува од принципот на еднаков третман. Според ЕСП, неискривена 
конкуренција може единствено да се гарантира ако различните економски оператори 
имаат еднакви шанси, во транспарентни постапки за јавни набавки. Практично со тоа се 
бара: 

- договорите да бидат објавени во медиум кој е им еднакво достапен на сите 
заинтересирани; 

- информациите за договорот да ги содржат потребните информации како што е 
предметот на договорите, 

- да се применуваат објективни критериуми за избор и доделување, итн.  

 

Взаемното признавање во контекстот на јавните набавки значи дека договорниот орган 
мора да ги прифатат производите или услугите понудени од страна на добавувачи од 
други земји членки ако тие производи или услуги можат да ги исполнат легитимните 
барања на договорниот орган. Со други зборови, технички спецификации, дипломи и 
сертификати, треба да се прифаќаат кога тие се еднакви со оние кои ги бара договорниот 
орган. 
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Со пропорционалноста се бара дека која било мерка што е преземена од страна на 
договорниот орган мора да биде неопходна и соодветна во светло на саканите цели. 
Дефинирањето на перформансите и техничките спецификации треба да биде 
пропорционално и неопходно во споредба со целите што треба да се постигнат. Така, не 
се дозволува да се поставуваат прекумерни и непропорционални технички, финансиски и 
професионални услови при изборот на кандидати. 

Постојат различни случаи што ги разгледувал ЕСП во врска со примената на принципите 
на ЕУ при доделување на договори што воопшто не се или што се само делумно покриени 
со Директивите на ЕК47. Конкретно, во врска со неприоритетните услуги, еден предмет се 
однесуваше на постапка за јавна набавка во две шпански покраини за вршење на услуги на 
домашни респираторни третмани и други техники на дишење со помош, („Contse“)48. Еден 
од критериумите за доделување, од страна на договорниот орган беше изразен на таков 
начин што најголем број бодови, дефинирано според вкупното годишно производство, 
требаше да се доделат на оној понудувач, кој во моментот на поднесување на понудите, 
поседувал најмалку две фабрики за производство на кислород во радиус од најмногу 1000 
км од главните градови на засегнатите покраини. Бодови исто така се доделуваа и ако, 
повторно, во моментот на поднесување на понудите, понудувачите поседувале најмалку 
една фабрика за одржување на цилиндри и најмалку една фабрика за полнење кислород, во 
обата случаи, на оддалеченост до 1000 км од главните градови на покраините. Без 
изненадување, договорот требаше да го добие понудувачот што ќе освои најмногу бодови, 
додека во случај на изедначен резултат, договорниот орган требаше да му го додели 
договорот на добавувачот кој претходно ја вршел таа услуга за договорниот орган. Бидејќи 
предметот на набавката се однесуваше на услуги наведени во Анексот II Б од Директивата 
за јавните услуги49 за ЕСП беше неспорно дека таквите критериуми во ниеден случај не 
подлежеле на Главата 3, насловена како „Критериуми за доделување на договорите“ од 
Насловот IV на Директивата 92/50 или на ограничувањата што се таму овозможени. Сепак, 
ЕСП сметаше дека таквите критериуми за оценување, како и сите национални мерки, мора 
да го почитуваат принципот на недискриминација, што се извлекува од одредбите на 
Спогодбата за ЕЗ во врска со слободата да се вршат услуги и дека самите ограничувањата 
на таа слобода мора да исполнуваат четири услови: 

- мора да се применуваат на недискриминирачки начин,  

- мора да се оправдани со императивни услови кои се во општ интерес,  

- мора да се погодни за постигнување на целите што сакаат да ги постигнат и 

- не смеат да одат подалеку од она што е неопходно за нивно постигнување. 

ЕСП наведе дека автоматското и дефинитивно одлучување во полза на економскиот 
оператор кој веќе е присутен на пазарот било дискриминирачко. Од пресудата исто така се 
                                                 
47 На пример C – 324/98 Teleaustria [2000] ECR I -10745, C – 231/03 Coname [2005] ECR I - 04855, C – 458/03 
Parking Brixen, [2005] ECR I – 08612.  
48 Предмет C – 234/03 Contse SA и другите против . Instituto Nacional de Gestion Sanitaria, [2005] ECR I-09315.   
49 Една од претходничките на Директивата за јавниот сектор.  
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подразбира дека таква дискриминација постои не само во ситуација кога доделувањето е 
направено автоматски на добавувачот кој веќе ја вршел услугата во прашање за 
договорниот орган, туку исто така и ако договорниот орган фаворизира други национални 
понудувачи.  

Како последица, ЕСП сметал дека:  

„ Членот 49 EC спречува договорен орган во тендерската спецификација за договор за 
јавна набавка за здравствени услуги за домашни респираторни третмани и други техники 
на дишење со помош, прво, да постави услов за прифаќање со кој се бара потфатот кој 
поднесува понуда во моментот на поднесување на понудата да има канцеларија отворена 
за јавноста во главниот град на покраината каде треба да се врши услугата и, второ, да 
постави критериуми за оценка со кои се наградува, преку доделување дополнителни 
бодови, постоење во моментот на поднесување на понудата, на фабрики за производство 
на кислород, за одржување и за полнење на оддалеченост од 1000 км од таа покраина или 
канцеларии отворени за јавноста во други наведени градови во покраината и, кој во случај 
на нерешен резултат помеѓу неколку понудувачи, го фаворизира потфатот кој претходно 
ја вршел предметната услуга, сè додека тие критериуми се применуваат на 
дискриминирачки начин, сè додека не се оправдани преку императивни услови од општ 
интерес, не се погодни за постигнување на целите што сакаат да ги постигнат или одат 
подалеку од она што е неопходно за нивно постигнување, што е нешто за што треба да 
одлучи националниот суд.” 

Еден друг предмет50 се однесуваше на доделување на договор од страна на ирското 
Министерство за социјални прашања на ирски Ан Пост без претходно огласување. Во 
согласност со договорот, корисниците на различни социјални шеми можеа своите 
исплати да ги подигаат во поштите. Европската Комисија беше на став дека со тоа Ирска 
ја прекршила спогодбата за ЕЗ и поднесе тужба до ЕСП. Според Комисијата, тоа што тој 
договор спаѓал под опфатот на Директивата (бидејќи бил Б услуга која подлежи 
единствено на известување по доделувањето) не ја спречува примената на обврските 
развиени од страна ан ЕСП, како на пример оние во врска со транспарентноста. 
Комисијата исто така се повика и на логиката на Спогодбата за ЕЗ – би било спротивно на 
оваа логика да се бара соодветно ниво на огласување за договори кои се надвор од 
опфатот на Директивата51, а да им се дозволува на договорните органи воопшто да не 
огласуваат договори над прагот ако тие се однесуваат на Б-услуги. Уште еден аргумент 
што го истакна Комисијата беше дека обврските што произлегуваат од примарното 
законодавство се над оние што произлегуваат од Директивата. Според Генералниот 
Адвокат кој го претстави своето мислење за предметот52 Директивата не содржи исцрпни 
правила за транспарентност за неприоритетните услуги и наместо неа, како дополнителна 
основа треба да се земе предвид примарното законодавство. Ефектот од спротивниот став 
би бил дека договорите што спаѓаат целосно надвор од Директивата, на пример 
концесиите за услуги, би подлежеле на построги услови отколку неприоритетните услуги. 
Генералниот адвокат сметаше дека принципот што бара соодветно ниво на 
                                                 
50 Пресуда на ЕСП од 13 ноември 2007 во случајот C – 507/03 Комисијата против Ирска.  
51 Такви услови произлегуваат во случајот на концесијата за услуги од предметот Teleaustria цитиран погоре.  
52 Види мислење на Генералниот адвокат Стикс-Хакел (Stix-Hackl) од 14 Септември 2006.   
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транспарентност по правило содржи објавување на известување (за договор) (повик за 
доставување понуди). Сепак, правилото подлежи на серија исклучоци. Не може да се 
исклучи дека во одредени случаи постапка за доделување може да се спроведе и без 
огласување. Сепак, во овој случај не постоеле такви околности, или барем не биле 
докажани. Дури и тоа што степенот на транспарентност зависи од конкретните околности 
на доделувањето, како што се предметот на набавка и вредноста, тоа не значи дека во овој 
случај обврската да се изврши некакво огласување може да се избегне. Во своите 
заклучоци, Генералниот Адвокат му предлага на ЕСП да се произнесе дека со 
доделувањето на договорот без претходно објавување, иако не постоеле околности што 
би дозволиле воопшто да нема огласување, Ирска не ги исполнила своите обврски. Сепак, 
во своите заклучоци ЕСП ја отфрли тужбата на Комисијата со ставот дека во тој предмет 
не докажала, дека и покрај фактот што договорот се однесува на услуга што спаѓа во 
опфатот на Анексот I Б од Директивата 92/50, договорот бил од одреден интерес за 
потфат лоциран во земја членка различна од онаа во која се наоѓал договорниот орган и 
дека таквиот потфат не бил во можност да изрази интерес за договорот заради тоа што 
немал пристап до соодветните информации пред да се додели договорот. Сепак, ЕСП 
потврдил дека договорите што се однесуваат на Б-услугите подлежат на принципите 
извлечени од примарното законодавство на ЕУ: 

„(…) аранжманите за огласување, воведени со законодавството на Заедницата за 
договори за јавни набавки кои се однесуваат на услуги што спаѓаат во опфатот на 
Анексот I Б, не можат да се толкуваат дека ја исклучуваат примената на принципите 
кои произлегуваат од членовите 43 EЗ и 49 EЗ, во случај кога таквите договори сепак се од 
некаков прекуграничен интерес. Исто така, кога договор кој се однесува на услуги што 
спаѓаат во опфатот на Анексот I Б е од таков интерес, доделувањето, во отсуство на 
каква било транспарентност, на тој договор на потфат кој се наоѓа во иста земја членка 
како и договорниот орган значи различен третман на штета на потфати кои би можеле 
да бидат заинтересирани за тој договор но кои се наоѓаат во други земји членки. (…) 
Освен ако тоа не е оправдан со објективни околности, таквиот различен третман, кој, 
преку исклучување на сите потфати кои се наоѓаат во друга земја членка, главно оди на 
штета на потфатите од други земји членки, значи посредна дискриминација врз основа на 
државјанство, што е забрането со Членовите 43 EЗ и 49 EЗ.“ 53  

5. Толковно соопштение на Европската Комисија  

Во 2006 година Европската Комисија усвои Толковно соопштение за законодавството 
на Заедницата што важи за доделувањето на договори што целосно или делумно не 
подлежат на одредбите од Директивите за јавните набавки (СВ 2006 C179/2). Како 
што се наведува во почетокот на тој документ, законодавството на Заедницата не создава 
нови законски правила, туку укажува на тоа како Заедницата ја разбира релевантната 
судска практика и предлага „најдобри практики со цел да им се помогне на земјите 
членки во целост да ги искористат придобивките од Внатрешниот пазар“. Соопштението 
се осврнува на две групи договори:  

- договори под прагот за примена на Директивите за јавните набавки,   

                                                 
53 ставови 29 – 31 од пресудата.  
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- договори за услуги наведени во Анексот II Б кон Директивата за јавни набавки во 
класичниот јавен сектор и во Анексот XVII Б кон Директивата за јавни набавки во 
комуналните дејности (неприоритетни услуги);  

Што се однесува до договорите што се делумно покриени со директивите,  Соопштението 
единствено ги засега неприоритетните услуги, бидејќи концесиите веќе се покриени со 
претходното Соопштение на Комисијата54.  

 

Правилата и принципите на кои се однесува Соопштението се истите оние од судската 
практика на кои претходно се осврнавме, имено: 

- слободното движење на стоки,  

- правото на населување,  

- слободата за вршење услуги,  

- недискриминацијата и еднаквиот третман,  

- транспарентноста,  

- пропорционалноста и  

- еднаквиот третман.  

 

Според мислењето на Комисијата, тие принципи важат единствено за договорите што се 
релевантни за внатрешниот пазар т.е. договори што имаат доволна врска со 
функционирањето на внатрешниот пазар. Во согласност со судската практика на ЕСП, во 
поединечни случаи заради посебни околности, како на пример ако се работи за многу 
скромен економски интерес, договорот не би бил интересен за добавувачи кои се наоѓаат 
во други земји членки. Во таков случај ефектот врз внатрешниот пазар е премногу 
несигурен и посреден за да се бара примена на стандардите извлечени од примарното 
законодавство. Релевантноста за внатрешниот пазар треба да се оцени во светло на 
поединечните околности, како што се предметот на јавната набавка, проценетата 
вредност, спецификите на засегнатиот сектор (големина и структура на засегнатиот 
пазар) и географската местоположба. Оставено е на договорниот орган да ја оцени таа 
релевантност – ако договорниот орган дојде до заклучок дека договорот е релевантен, 
тогаш треба да ги примени стандардите извлечени од примарното законодавство. 

 

Соопштението дава детални препораки во врска со, како што се нарекуваат во 
Соопштението, „стандарди“ на однесување на договорните органи, главно во поглед на 
транспарентноста, особено обезбедување на доволно ниво на огласеност. Комисијата 
истакнува дека во согласност со судската практика на ЕСП, со обврската за 
транспарентност се бара потфат кој се наоѓа во друга земја членка да има пристап до 
соодветни информации во врска со договорот пред тој да се додели, па ако сака, да може 
да биде во состојба да го изрази својот интерес за добивање на договорот55. Според 
                                                 
54 Комисија, Толковно соопштение за концесиите според законодавството на Заедницата (2000/C 121/02). 
55 На пример, види Teleaustria, став 62, Parking Brixen, став 49.  
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мислењето на Комисијата, практиката директно да се контактира со потенцијалните 
добавувачи не е доволна, дури и ако тие се од други земји членки (всушност, таков 
селективен пристап може да доведе до дискриминација на потенцијалните добавувачи од 
други земји членки, особено на новите играчи на пазарот). Истото се однесува и на 
различните форми на „пасивно огласување“ каде договорниот орган само одговара на 
барања од компании кои дознале за можноста од доставување понуда преку сопствени 
извори. Така, единствен начин да се задоволи овој услов, според мислењето на 
Комисијата, е објавување на доволно достапен оглас пред доделувањето на договорот, во 
зависност од релевантноста на договорот – колку е поголема вредноста, толку треба да 
биде пораспространета објавата (особено во случај на Б договори над праговите). 

Во врска со различните начини на огласување, се спомнуваат следниве: 

- Службен весник на ЕУ (објавата е опција);  

- Интернет: интернет страница на договорниот орган, профил на купувачот, портал 
за јавни набавки, итн.  

- национални службени весници, национални специјализирани службени весници, 
итн.  

- локални публикации, итн.  

 

Што се однесува до содржината на огласите, во Соопштението не се бара формална 
покана за доставување понуди – доволен е кус опис на договорот од страна на 
договорниот орган проследен со покана да се контактира со органот. Ако е потребно, 
огласот може да се комплетира и со дополнителни информации достапни на интернет 
и(ли) што можат да се добијат на барање упатено до договорниот орган. 

 

Други принципи кои се разгледани во Соопштението се однесуваат на прашања како: 

- недискриминаторен опис на предметот на јавната набавка, што значи дека описот 
на карактеристиките на производот или на услугата не треба да се однесува на 
конкретна марка или извор, или на трговски марки, патенти, типови или конкретно 
потекло или производството, освен ако таквото упатување не е оправдано со 
преметот на договорот и ако не е придружено со зборовите „или еднакво“, 

- еднаков пристап до можности да се достави понуда за странски добавувачи, што 
значи дека се забранети услови што предизвикуваат непосредна или посредна 
дискриминација против потенцијални економски оператори од други земји членки; 

- взаемно признавање на доказите за формални квалификации;  

- соодветни временски рокови за изразување интерес за учество во постапки или 
тендери;   

- транспарентен и објективен пристап од самиот почеток на постапката сè до 
доделувањето на договорот; и на крајот 

- судска заштита.  
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Според мислењето на Комисијата: „Гаранцијата за праведна и непристрасна постапка е 
директен резултат од обврската да се осигури транспарентно огласување“. Целта на 
примената на гореспоменатите правила и принципи е да им се овозможат праведни 
услови за конкуренција на сите економски оператори заинтересирани за одреден тендер. 
Соопштението исто така се осврнува и на прашањето на ограничување на бројот на 
понудувачи поканети да поднесат понуда. Според мислењето на Комисијата, на 
договорните органи им е дозволено да преземат мерки за ограничување на бројот на 
понудувачи на соодветно ниво, сепак, под услов тоа да е направено на транспарентен и 
недискриминирачки начин. Така, тие можат да применат фактори како што се искуство на 
економските оператори во однос на услугите што треба да се извршат, големината и 
инфраструктурата на нивниот бизнис, техничка и професионална способност и сл. Тие 
исто така можат да прибегнат и кон случаен избор, посебно или во комбинација со други 
квалификациски критериуми. Како и да е, бројот на така избраните понудувачи треба да 
ја земе предвид потребата да се обезбеди соодветна конкуренција. 

 

Во врска со правната заштита што им е на располагање на понудувачите што се оштетени 
со одлуките на договорните органи, Комисијата истакнува дека ќе се применуваат 
одредбите од Директивата за правна заштита56 единствено на Б-услугите чија вредност е 
над праговите; Во случај на договори под праговите, поединците, сепак, имаат право на 
ефективна заштита на правата што потекнуваат од правниот поредок на Заедницата. 

 

 

                                                 
56 Директива на Советот 92/13/EEC од 25 февруари 1992 со која се координираат законите, прописите и 
управните одредби во врска со примената на правилата на Заедницата во врска со постапките за јавни 
набавки на договорните органи што делуваат во секторите вода, енергија, транспорт и телекомуникации, 
Директива на Советот 89/665/EEC од 21 декември 1989 со која се координираат законите, прописите и 
управните одредби во врска со примената на постапките за преиспитување на постапките за доделување на 
договори за јавни набавки за работи и договори за јавни набавки на стоки, обете изменети со Директивата 
2007/66/EC на Европскиот парламент и Советот од 11 декември 2007 со кои се менуваат Директивите на 
Советот 89/665/EEC и 92/13/EEC во врска со подобрувањето на делотворноста на постапките за 
преиспитување во врска со доделувањето на договорите за јавни набавки. 
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ГЛАВА III – ПРАВИЛА И ПРАКТИКИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА Б-УСЛУГИ ВО 
ИЗБРАНИ ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ НА ЕУ 
 
 
 
Како што беше објаснето во Главата II во законодавството на ЕУ не се утврдени деталите 
за тоа како да се организираат постапките за доделување на Б-услугите, што им е оставено 
на дискрецијата на земјите членки. Како што се чини од анализата дадена подолу, во 
земјите членки постојат различни пристапи. Во основа, постојат три или четири решенија: 
 
1. во националното законодавство доделувањето на сите или барем на дел од 
неприоритетните услуги се пропишуваат истите постапки како и за приоритетните услуги, 
но сепак се дозволува одредена флексибилност како на пример, непримена на одредени 
одредби, покуси рокови, итн.; 
2. во националното законодавство се предвидени посебни постапки за доделување на Б-
услугите, кои, сепак, се инспирирани од целосните постапки кои за таа цел се 
поедноставени; 
3. во националното законодавство се наведува единствено кои се одредбите  што мора да се 
почитуваат, со што се овластуваат договорните органи самите да ги дефинираат постапките 
и им се даваат одредени упатства; 
4. во националното законодавство се дефинираат единствено одредбите што треба да се 
почитуваат и не се спомнува ништо во врска со конкретните постапки што треба да се 
применуваат. 
 
Како што се чини од анализата дадена подолу, далеку најпопуларни пристапи се оние 
наведени под точките 1 и 4. Првиот пристап е особено присутен кај „новите“ земји членки. 
Решенијата спомнати во точките 3 и 4 се користат многу помалку. 
 
Решение бр. 1   
 
Полска 
 
Полскиот Закон за јавните набавки (ЗЈН)57 е пример за целосно различен пристап отколку 
оној што е присутен во Директивата за јавни набавки во класичниот јавен сектор и 
Директивата за јавни набавки во комуналните дејности. Наместо да дефинира одредби што 
треба да се применуваат за доделување на Б-услугите, ЗЈН единствено ги набројува оние 
законски одредби што можат да се занемарат од страна на договорните органи. Она по што 
полскиот закон се разликува од Директивите за јавните набавки е исто така тоа што, во 
светло на одредбите што се на сила во моментот на пишување на овој прирачник во 
Полска, постои отворен список на услуги за кои целосно се применува ЗЈН и затворен 
каталог на услуги за кои важи помалку формален режим. Договорите кои за предмет имаат 
неприоритетни услуги, подлежат на истите правила како и приоритетните услуги, освен ако 

                                                 
57 Акт од 29 Јануари 2004 – Закон за јавните набавки.  
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во ЗЈН изричито не е наведено дека договорниот орган не треба да ја следи таа и таа 
одредба. 
 
Всушност, Членот 5 од ЗЈН ги набројува услугите што подлежат на полесен режим: 
1) услуги за обезбедување на лица и имот, освен услуги поврзани со придружба на конвои со 
пари и вредносни предмети, 
2) социјални услуги, 
3) хотелски или угостителски услуги, 
4) услуги за железнички транспорт, 
5) поморски транспорт или копнени навигациски услуги, 
6) правни услуги, 
7) услуги за вработување или за обезбедување на персонал, 
8) услуги за обука или образование, 
9) здравствени услуги, 
10) културни, спортски и забавни услуги, освен услуги за кабелска радио и телевизиска мрежа 
11) детективски услуги, 
12) услуги што се непосредно поврзани со управување со шумите. 
 
Во случај на гореспоменатите услуги, договорниот орган може да не ги применува одредбите 
од ЗЈН во врска со: 

� временските рокови за барањата да се учествува во постапка или временските рокови за 
доставување на понудите,  

� тендерскиот депозит,  
� забраната да се утврдуваат критериуми за оценка на понудите во врска со 

карактеристиките на економските оператори, или 
� какви било предуслови за избор на Постапка со преговарање со објавување, Постапка со 

преговарање без објавување, барање за доставување понуди и електронски понуди, 
освен оние што се однесуваат на вредноста на договорот. 

 
Дополнително, за договорите од ставките 3-12 не важат ниту условите за избор на постапка за 
јавна набавка од еден извор (во полската правна терминологија тоа е еден вид Постапка со 
преговарање без известување, со вклучување на само еден добавувач) ниту пак обврската да се 
извести Претседателот на Канцеларијата за јавни набавки (КЈН) кога се применува постапка за 
јавна набавка од еден извор. 
 
Со ЗЈН им се дозволува на договорните органи за неприоритетните услуги да применуваат 
која било од постапките наведени во ЗЈН, вклучувајќи ги и оние кои во случај на други 
договори можат да се применуваат само ако се исполнети одредени услови. Така, 
договорниот орган има целосна слобода, покрај основните постапки, како што се 
отворената или ограничената постапка, да избере и постапки како што е Постапката со 
преговарање со или без известување, но исто така (во случај на услуги наведени под 
ставките 3-12) и постапка за јавна набавка од еден извор. Исклучок е направен кај 
постапката со барање за доставување понуди која не може да се примени ако вредноста на 
Б-услугите ги надминува долните граници за примена на Директивите. Парадоксално, ако 
вредноста на предметниот договор е над праговите од Директивите, договорниот орган не 
смее да примени барање за доставување понуди или електронско наддавање, но смее, во 



 

 21 

светло на националното законодавство58, да додели договор во постапка без никаква 
конкуренција каква што е постапката за јавна набавка од еден извор (каде договорниот 
орган се обраќа само до еден добавувач и склучува договор). 
 
Треба исто така да се подвлече дека овие одредби неодамна беа изменети – во согласност 
со измената,59 договорните органи не се обврзани да ја информираат КЈН за нивната намера 
да доделат Б-услуга со помош на постапката за јавна набавка од еден извор. Освен тоа, 
наместо да се набројат услугите што се во прашање, едноставно се упатува на Анексот II Б 
и Анексот од XVII Б од Директивите. Резултатот е тоа што по стапувањето на сила на 
изменетиот закон, ќе постои исцрпен список на А-услуги и отворен список на Б-услуги. Б-
услугите, сепак, продолжуваат да подлежат на обврската да се применуваат постапките што 
се наведени во ЗЈН. 
 
Финска 
 
Во Финска

60 договорните органи за договорите за Б-услуги (без разлика на нивната 
вредност) можат да ги применуваат истите правила што се применуваат за договори под 
праговите (национални правила). Во принцип, треба да се применуваат отворената и 
ограничената постапка, а ако се исполнети условите наведени во ЗЈН, исто така може да се 
применуваат и конкурентниот дијалог, Постапката со преговарање, па дури и директното 
доделување. Постапката со преговарање генерално е на располагање ако вредноста на 
договорите за Б-услуги е помала од 50.000 ЕУР (во случај на одредени услуги, како што се 
социјалните или здравствените услуги, ЗЈН воопшто не важи под 50.000 ЕУР). Со ЗЈН се 
бара договорите да бидат огласени ако се користат отворената постапка, ограничената 
постапка, конкурентниот дијалог или Постапката со преговарање. 
 
Бугарија 
 
Во согласност со бугарскиот ЗЈН договорните органи, кога доделуваат договори за Б-
услуги, треба да ги применуваат истите правила како и за А-договорите. Сепак, Постапката 
со преговарање со известување се изедначува со отворената и ограничената постапка и 
договорните органи можат слободно да избираат помеѓу овие три постапки. Слично, во 
Чешката Република

61 договорните органи, покрај отворената и ограничената постапка 
можат исто така да ја применуваат и Постапката со преговарање со известување. Како и 
секаде во ЕУ, договорните органи исто така треба да објават известување за доделување на 
договорот во Службен весник на ЕУ (ако заради својата вредност, договорот за 
неприоритетни услуги подлежи на законодавството на ЕУ), како и да ги почитуваат 
правилата за техничките спецификации. 
 
 
Словачка 

                                                 
58 Доделување на договор за Б-услуги кој може да биде предмет на прекуграничен интерес (на пример ако ги 
надминува праговите на ЕУ) без каква било конкурентна постапка, што од правен аспект е дозволено во 
светло на задолжителните национални одредби, веројатно ќе биде спротивно на судската практика на ЕСП. 
59 Закон за измена на Законот за јавни набавки, донесен од долниот дом на Парламентот на 27 јуни 2008.  
60 Закон за договорите за јавни набавки  (348/2007) 
61 Закон бр. 137 од 14 март 2006 за јавните набавки.  
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Словачкиот Закон за јавните набавки62, во случај предмет на јавна набавка да се 
неприоритетни услуги, им дозволува на договорните органи без разлика на вредноста да ги 
применуваат одредбите од законот што се предвидени за постапките под вредносните 
прагови. Во смисла на ЗЈН, набавка под прагот значи вредност на договор што е пониска од 
праговите што важат според Директивите на Европската Заедница за јавните набавки. 
Резултатот е што договорните органи можат да применуваат покуси временски рокови за 
доставување на барањата за учество или понудите и не треба да објавуваат известување за 
договор во Службен весник на ЕУ (во СВ единствено мора да се објави известувања за 
доделување на договор над прагот на ЕУ). Тие исто така се обврзани да ги следат и 
правилата за примена на техничките спецификации. 
 
Португалија 
 
Во Португалија ЗЈН63 овозможува двофазен пристап не само во врска со разликата помеѓу 
А и Б услугите, туку и во рамките на Б-услугите. Така, се применува пофлексибилен 
пристап во однос на дел од Б-услугите, како што се социјалните и здравствените услуги, 
како и кај образовните услуги каде договорните органи не се обврзани да ги следат 
правилата за постапките од законот, туку тие сепак подлежат на одредбите за техничките 
спецификации и за објавувањето на известување за доделување на договорот. Се чини дека 
сите други Б-услуги подлежат на истите правила како и сите други договори (сепак, 
договорните органи, без разлика на вредноста на предметниот договор, не се обврзани да 
објават известување за договор во Службен весник на ЕУ). 
 
Естонија 
 
Сличен пристап е прифатени и во Естонија64 каде целосниот режим се применува на сите 
услуги што ги покриваат Директивите на ЕУ, со исклучок единствено на правните и 
здравствените услуги, кои не подлежат на постапките предвидени со законот за јавни 
набавки, но договорните органи сепак мораат да ги почитуваат правилата во врска со 
објавувањето на известувања за доделување на договорите и техничките спецификации. 
 
Решение бр. 2  
 
Литванија 
 
Примерите на национално законодавство со кои се дефинираат, помалку или повеќе 
детално, посебни постапки за доделување на неприоритетните услуги се ретки во 
Европската Унија. Еден од примерите за таков пристап е Литванија65 каде договорните 
органи мора да ги применуваат истите постапки но во поедноставени верзии: поедноставен 
отворен тендер, поедноставена ограничена постапка, поедноставена Постапка со 
преговарање, поедноставен конкурс за дизајн па дури и вообичаена комерцијална 

                                                 
62 Закон за јавни набавки 14 декември 2005.  
63 Decreto-Lei No 18/28 од 29 јануари 2008 со кој се усвоени Código des Contratos Públicos.  
64 Закон за јавни набавки, донесен на 19 октомври 2000 со измените.  
65 Закон за јавните набавки, 13 август 1996, Бр. I-1491, (нова верзија 22 декември 2005, Бр. X-471) 
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практика. Во однос на спроведувањето на овие постапки, тоа во основа е исто како и во 
случајот на основните постапки. Поедноставувањето е во тоа што поедноставените 
постапки се покуси – на пример, временскиот рок за прием на понудите во 
поедноставените отворени постапки треба да биде најмалку 14 дена, а роковите за примање 
на барањата и понудите во поедноставена ограничена постапка не треба да бидат покуси од 
7 и 14 дена. Слично на ова, 
 
Унгарија 
 
Унгарскиот ЗЈН66 ја признава примената на поедноставената тендерска постапка или 
поедноставената Постапка со преговарање за доделување на услугите од типот Б, со 
исклучок на правните услуги кои можат да се набават без да се следи ниедна постапка67.   
 
 
Решение бр. 3  
 
Франција 
 
Во францускиот Code des Marchés Publics68 се наведува дека договорите кај кои предмет на 
набавка се неприоритетни услуги, можат да се доделуваат во постапки чии детали треба да 
ги дефинираат договорните органи (на француски тоа се нарекува procedure adaptée)69. 
Минимум условите во врска со оваа постапка се дефинирани во Членот 28 кој треба да се 
чита заедно со Членот 30. Во согласност со Чл. 30, договорните органи ја имаат слободата 
од случај до случај да одлучуваат како да се организира и да се спроведе таа постапка, 
земајќи ги предвид природата и карактерот на нивните потреби како и бројот и 
местоположбата на економските оператори што би можеле да бидат заинтересирани. Во 
врска со конкретните методи за доделување на договорите, договорните органи можат да се 
инспирираат од формалните постапки предвидени во Законот без да има потреба да ги 
применуваат сите формални барања во тие постапки. Сепак, ако договорниот орган 
направи директно упатување кон некоја од формалните постапки од Законот, тој е обврзан 
да ги следи конкретните услови од нив. Договорните органи исто така можат да одлучат да 
доделат договор без јавност или без да го подложат на конкуренција (mise en concurrence) 
под услов тоа да биде оправдано во дадените околности или ако се исполнети условите за 
примена на Постапката со преговарање без објавување (дефинирано во Членот 35 (2) од 
Законот) или ако проценетата вредност на договорот е помала од 4000 ЕУР (Без ДДВ).  
 
 
 
Решение бр. 4  
 
 

                                                 
66 Закон CXXIX of 2003 за јавните набавки.  
67 Член 153 од унгарскиот ЗЈН.   
68 Code des marchés publics (édition 2006), Version consolidée au 22 juin 2008.   
69
Истото, Член 30.  
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Во Шпанија Законот за јавните набавки70 ги отсликува гореспоменатите  услови од 
Директивите. Б-услугите не подлежат на ниедни конкретни одредби со кои се дефинираат 
постапките што треба да се применат. Договорните органи се обврзани да ги следат 
единствено барањата за технички спецификации и за известувања за доделување на 
договори. Идентичен пристап постои и во Обединетото Кралство и Ирска. Во Романија 
одредбите од ЗЈН71 во врска со Б-услугите се однесуваат единствено на договорите кои ги 
достигнуваат или надминуваат праговите од Директивите за јавните набавки. Без 
изненадување, одредбите што важат во таков случај го засегаат единствено описот на 
предметот на договорот за јавна набавка како и објавувањето на известувањето за 
доделување на договорот во Службен весник на ЕУ. 
 
 

 

                                                 
70 Ley 30/2007 од 30 октомври 2007 de Contratos del Sector Público.  
71 Закон во врска со доделувањето на договорите за јавни набавки, договори за концесии за јавни работи и 
договори за концесии на услуги 


