
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 

 

ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА, 

имајќи го предвид Договорот за основање на Европската заедница, а особено член 47(2) и член 55 
и член 95 од него, 

имајќи го предвид предлогот на Комисијата(1), 

имајќи го предвид мислењето на Економско-социјалниот комитет(2), 

имајќи го предвид мислењето на Комитетот на регионите(3), 

постапувајќи во согласност со постапката утврдена со член 251 од Договорот(4), во смисла на 
интегралниот текст одобрен од Комитетот за усогласување на 9 декември 2003 година, 

со оглед на тоа што: 

(1) По повод новите измени и дополнувања на директивите на Советот 92/50/ЕЕЗ од 18 јуни 1992 
година за усогласување на постапките за доделување договори за јавни услуги(5), 93/36/ЕЕЗ од 14 
јуни 1993 година со која се усогласуваат постапките за доделување договори за јавни добра(6) и 
93/37/ЕЕЗ од 14 јуни 1993 година во врска со усогласувањето на договорите за доделување 
договори за јавни работи(7), потребни за да се исполнат барањата за поедноставување и 
осовременување поставени од договорните органи и економските оператори слично како и 
нивните реакции на Зелената книга, донесена од Комисијата на 27 ноември 1996 година, во 
интерес на разјаснување, треба да се преформулираат директивите. Оваа директива се заснова на 
прецедентното право на Судот на правдата, особено прецедентното право за критириумите за 
доделување, со кое се разјаснуваат можностите за договорните органи да ги задоволат потребите 
на соодветната јавност, вклучувајќи ги и оние од областа на животната средина и/или социјалната 
сфера, под услов таквите критериуми да се поврзани со предметот на договорот, да не даваат 
неограничена слобода на избор на договорниот орган, категорично да се наведени и да се во 
согласност со основните принципи споменати во прелиминарното излагање 2. 

(2) Доделувањето договори склучени во земјите-членки во име на државата, регионални или 
локални органи и други тела со кои управуваат јавни правни лица е предмет на почитувањето на 
принципите на Договорот, а особено на принципот на слободно движење на добра, принципот на 
слободно основање и принципот на слободно обезбедување услуги и на принципите што 
произлегуваат од нив, како што се принципот на еднаков третман, принципот на 
недискриминација, принципот на заемно признавање, принципот на пропорционалност и 
принципот на транспарентност. Меѓутоа, за јавни договори над одредена вредност, препорачливо 
е да се состават одредби за усогласување на ниво на Заедницата на националните постапки за 
доделување вакви договори кои се засновани на овие принципи за да се осигурат ефектите од нив 
и за да се гарантира отворањето на јавните набавки за конкуренцијата. Затоа овие одредби за 
усогласување се толкуваат во согласност и со гореспоменатите правила и со принципите, како и со 
другите правила од Договорот. 

                                                 
(1) Сл. весник C 29 E, 30.1.2001 год., стр. 11 и Сл. весник C 203 E, 27.8.2002 год., стр. 210. 
(2) Сл. весник C 193, 10.7.2001 год., стр. 6. 
(3) Сл. весник C 144, 16.5.2001 год., стр. 23. 
(4) Мислење на Европскиот парламент од 17 јануари 2002 год. (Сл. весник C 271 Е, 7.11.2002 год., стр. 176), Заеднички 
став на Советот од 20 март 2003 година (Сл. весник C 147 E, 24.6.2003 год., стр. 1) и Став на Европскиот парламент од 
2 јули 2003 година (сè уште неиздадена во Службен весник). Законска резолуција на Европскиот парламент од 29 
јануари 2004 година и Одлука на Советот од 2 февруари 2004 година. 
(5) Сл. весник L 209, 24.7.1992 год., стр. 1. Директива последно изменета со Директива 2001/78/ЕЗ на Комисијата (Сл. 
весник L 285, 29.10.2001 год., стр. 37). 
(6)  Сл. весник L 199,9.8.1993 год., стр. 1. Директива последно изменета со Директива 2001/78/ЕЗ на Комисијата. 
(7) Сл. весник L 199, 9.8.1993 год., стр. 54. Директива последно изменета со Директива 2001/78/ЕЗ на Комисијата. 



(3) Таквите одредби за усогласување треба да ги почитуваат колку што е можно повеќе 
моменталните постапки и практики во секоја од земјите-членки. 

(4) Земјите-членки осигуруваат дека учеството на тело регулирано со јавното право како 
понудувач во постапка за доделување јавен договор не предизвикува нарушување на 
конкуренцијата во однос на приватните понудувачи.  

(5) Според член 6 од Договорот, барањата за заштита на животната средина треба да се 
интегрираат во дефинирањето и спроведувањето на политиките и активностите на Заедницата 
споменати во член 3 од Договорот, а особено со цел поттикнување одржлив развој. Затоа оваа 
директива разјаснува како договорните органи можат да придонесат кон заштитата на животната 
средина и поттикнувањето одржлив развој, притоа осигурувајќи ја можноста за добивање на 
најдобрата вредност за парите за нивните договори. 

(6) Ништо во оваа директива не попречува примена или спроведување мерки потребни за заштита 
на јавната политика, јавниот морал, јавната безбедност, здравјето, животот на луѓето и животните 
или заштитата на здравјето на растенијата, особено во смисла на одржливиот развој, под услов 
овие мерки да се во согласност со Договорот. 

(7) Одлуката на Советот 94/800/ЕЗ од 22 декември 1994 година, која се однесува на заклучокот во 
име на Европската заедница, во врска со прашања во нејзина надлежност, од спогодбите 
постигнати на Уругвајската рунда на мултилатерални преговори (од 1986 година до 1994 
година),(8) ја одобрува особено Спогодбата на СТО за владини набавки, во понатамошниот текст 
‘Спогодба’, чија цел е да воспостави мултилатерална рамка на урамнотежени права и обврски во 
врска со јавните договори со цел постигнување либерализација и експанзија на светската трговија. 

Со оглед на меѓународните права и обврски пренесени на Заедницата како резултат на 
прифаќањето на Спогодбата, аранжманите кои треба да се применат на понудувачите и 
производите од трети земји-потписнички се оние дефинирани во Спогодбата. Оваа спогодба нема 
директен ефект. Договорните органи опфатени со Спогодбата кои ја почитуваат оваа директива и 
кои ја применуваат на економски оператори од трети земји- потписнички на Спогодбата, според 
тоа, треба да ја почитуваат и Спогодбата. Исто така, соодветно е дека тие одредби за усогласување 
треба за економските оператори од Заедницата да гарантираат услови за учество во јавни набавки, 
кои се исто толку поволни колку и оние кон кои се придржуваат економски опеартори од трети 
земји-потписнички на Спогодбата. 

(8) Пред поведување постапка за доделување договор, договорните органи, користејќи технички 
дијалог, можат да побараат или прифатат совет што би можел да се користи при подготовката на 
спецификациите, меѓутоа под услов таквиот совет да нема ефект на спречување на 
конкуренцијата.  

(9) Со оглед на различноста на договорите за јавни работи, договорните органи треба да бидат во 
состојба да составуваат одредби за договори за идејното решение и извршувањето на работата да 
бидат доделувани или одвоено или заедно. Намерата на оваа директива не е да пропишува било 
заедничко било одвоено доделување договори. Одлуката да се доделуваат договори одвоено или 
заедно мора да биде утврдена од квалитативни и економски критериуми, кои може да бидат 
дефинирани со националното право.  

(10) Договор ќе се смета за договор за јавни работи само ако неговиот предмет категорично го 
опфаќа извршувањето на активностите наброени во Анкес I, дури и ако договорот опфаќа промет 
со други услуги потребни за извршувањето на тие активности. Договори за јавни услуги, особено 
во сферата на услуги за управување со имоти, можат во одредени околности да вклучуваат 
изведување на работи. Меѓутоа, доколку работите се споредни во однос на главниот предмет на 
договорот и претставуваат можна последица од него или негово дополнување, фактот дека таквите 
работи се вклучени во договорот не го оправдува оквалификувањето на договорот како договор за 
јавни работи. 

(11) Треба да се пропише дефиниција на Заедницата за рамковни спогодби, заедно со посебни 
правила за рамковни спогодби склучени за договори што спаѓаат во опфатот на оваа директива. 

                                                 
(8) Сл. весник L 336, 23.12.1994 год., стр. 1. 



Според тие правила, кога договорен орган влегува во рамковна спогодба во согласност со 
одредбите од оваа директива кои се однесуваат особено на објавување, временски рокови и услови 
за поднесување понуди, тој може да влезе во договори што се засноваат на таква рамковна 
спогодба во текот на нејзиниот рок на важност и тоа или по пат на примена на роковите изложени 
во рамковната спогодба или, доколку сите рокови не се однапред определени во рамковната 
спогодба, по пат на повторно отвoрање конкурс помеѓу страните во рамковната спогодба во однос 
на тие рокови. Повторното отвoрање конкурс треба да исполнува одредени правила, чија цел е да 
се гарантира потребната еластичност и да се гарантира почитувањето на општите принципи, а 
особено на принципот на еднаков третман. Од истите причини, рокот на рамковните спогодби не 
треба да надминува четири години, освен во случаи кои договорните органи целосно ќе ги 
оправдаат. 

(12) Постојано се развиваат одредени нови техники за електронско купување. Таквите техники 
помагаат да се зголеми конкуренцијата и да се поедностави јавното купување, особено во смисла 
на заштеди на време и пари што ќе ги овозможи нивната примена. Договорните органи може да ги 
применуваат техниките за електронско купување, под услов таквата примена да ги почитува 
законите изготвени според оваа директива и принципите за еднаков третман, недискриминација и 
транспарентност. Во таа смисла, понуда поднесена од понудувач, особено кога повторно е отворен 
конкурс согласно со рамковна спогодба или кога се применува систем за динамично купување, 
може да има форма на електронски каталог на тој понудувач доколку тој ги користи средствата за 
комуникација избрани од договорниот орган во согласност со член 42. 

(13) Со оглед на брзата експанзија на системите за електронско купување, сега треба да се воведат 
соодветни прописи за да им се овозможи на договорните органи целосно да ги искористат 
можностите што ги нудат овие системи. Во вакви околности, неопходно е да се дефинира целосно 
електронски систем за динамично купување за вообичаено користени набавки и да се донесат 
посебни закони за поставување и работа на таков систем со цел да се осигура праведен третман на 
секој економски оператор што сака да учествува во него. На секој економски оператор што 
поднесува индикативна понуда во согласност со спецификацијата и ги исполнува критериумите за 
избор ќе му биде дозволено да се прилкучи во тој систем. Оваа техника на купување, преку 
воспоставувањето список на веќе избрани понудувачи и можноста дадена на нови понудувачи да 
учествуваат, му овозможува на договорниот орган да има особено широк опсег на понудувачи 
како резултат на достапните електронски средства и оттука да обезбедат оптимално користење на 
јавните средства преку силна конкуренција. 

(14) Бидејќи примената на техниката на електронски аукции веројатно ќе расте, на овие аукции 
треба да им се даде дефиниција на Заедницата и треба да се уредат со посебни закони со цел да се 
осигура дека тие функционираат во целосна согласност со принципите на еднаков третман, 
недискриминација и транспарентност. За таа цел, треба да се донесе одредба таквите електронски 
аукции да се однесуваат само на договори за работи, добра и услуги за кои може прецизно да се 
утврдат спецификациите. Таков  може да биде случајот особено со повеќекратни договори за 
добра, работи и услуги. За истата цел, исто така, мора да се овозможи да се воспостави 
респективно рангирање на понудувачите во секоја фаза од електронската аукција. Прибегнувањето 
кон електронски аукции им овозможува на договорните органи да бараат од понудувачите да 
поднесуваат нови цени, да ги коригираат надолу, а кога договорот е доделен на економски 
најповолната понуда, исто така, да подобруваат други елементи во понудите, освен цените. Со цел 
да обезбеди усогласеност со принципот на транспарентност, само елементите погодни за 
автоматско оценување со електронски средства, без некаква интервенција и/или оцена од 
договорнниот орган, можат да бидат предмет на електронски аукции, односно само елементите 
што се мерливи така што тие можат да се изразат во бројки или проценти.  Од друга страна, оние 
аспекти на понудите што подразбираат оценување немерливи елементи не треба да бидат предмет 
на електронски аукции. Соодветно на тоа, одредени договори за работа и одредени договори за 
услуги чии предмет се интелектуални дела, како што се идејни решенија за работи, не треба да 
бидат предмет на електронски аукции.   

(15) Во земјите-членки се развиени одредени техники за централизирано купување. Неколку 
договорни органи се одговорни да вршат набавки или да доделуваат јавни договори/рамковни 
спогодби за други договорни органи. Во врска со големи набавки, тие техники помагаат да се 



зголеми конкуренцијата и да се поедностават јавните набавки. Според тоа, треба да се пропише 
дефиниција во рамките на Заедницата за централни тела за купување кои ги користат договорните 
органи. Исто така, треба да се пропише дефиниција за условите под кои, во согласност со 
принципите за недискриминација и еднаков третман, договорните органи кои набавуваат работи, 
добра и/или услуги преку централно тело за купување може да се сметаат дека се усогласени со 
оваа директива. 

(16) Со цел да се земат предвид различните услови кои постојат во земјите-членки, треба да им се 
дозволи да изберат дали договорните органи можат да применуваат рамковни спогодби, тела за 
централно купување, системи за динамично купување, електорнски аукции или постапките за 
конкурентен дијалог, како што се дефинирани и регулирани со оваа директива. 

(17) Зголемувањето на бројот на прагови за применување на одредбите за усогласување ги 
усложнува работите за договорните органи. Покрај тоа, во контекст на монетарната унија, тие 
прагови треба да се воспостават во евра. Соодветно на тоа, треба да се постават прагови во евра на 
начин со кој ќе се поедностави примената на тие одредби, а истовремено ќе се осигура 
усогласеност со праговите предвидени со Договорот кои се изразени во специјални права на 
влечење. Во овој контекст, исто така, треба да се состави одредба за периодично прегледување на 
праговите изразени во евра за да се приспособат во насока на можните варијации во вредноста на 
еврото во однос на специјалните права на влечење. 

(18) Полето на услуги е најдобро опишано, за целта на применување на процедуралните правила 
на оваа директива и за целите на контрола, по пат на понатамошна поделба на категории што 
одговараат на посебни наслови во општата класификација и сведувајќи ги во два анекса, II А и II 
Б, според режимот на кои подлежат. Во поглед на услугите во Анекс II Б, релевантните одредби од 
оваа директива нема да ја попречуваат примената на прописите на Заедницата специфични за 
предметните услуги. 

(19) Во поглед на договори за јавни услуги, во преоден период, ќе се ограничи целосната примена 
на оваа директива на договори во кои нивните одредби ќе дозволуваат да се реализира целиот 
потенцијал за зголемена прекугранична трговија. Договорите за други услуги треба да се следат во 
текот на овој преоден период пред да се донесе одлука за целосната примена на оваа директива. 
Во тој поглед, треба да се дефинира механизмот за таквото следење. Овој механизам треба во исто 
време да им овозможи на заинтересираните страни да имаат пристап до релевантните 
информации. 

(20) Јавни договори што се доделени од договорни органи кои работат во секторите за води, 
енергија, транспорт и за поштенски услуги и кои спаѓаат во опфатот на тие активности се 
опфатени со Директива 2004/17/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 2004 година 
со која се усогласуваат постапките за набавки за субјекти кои работат во секторите за води, 
енергија, транспорт и поштенски услуги.(9) Меѓутоа, договори доделени од договорни органи во 
контекстот на нивните услужни активности за поморски, крајбрежен и речен транспорт мора да 
потпаднат во опфатот на оваа директива. 

(21) Со оглед на состојбата на ефективна пазарна конкуренција во секторот на телекомуникации 
по спроведувањето на прописите на Заедницата насочени кон либерализација на тој сектор, јавни 
договори во таа област ќе бидат изземени од опфатот на оваа директива сè додека нивна основна 
намера е да им овозможат на договорните органи да остваруваат одредени активности во секторот 
за телекомуникации. Тие активности се дефинирани во согласност со дефинициите искоритени во 
членовите 1, 2 и 8 од Директива 93/38/ЕЕЗ на Советот од 14 јуни 1993 година со која се 
усогласуваат постапките за набавки на субјекти кои работат во секторот за води, енергија, 
транспорт и за телекомуникации,(10) така што оваа директива не се применува на договори кои се 
изземени од опфатот на Директива 93/38/ЕЕЗ согласно со член 8 од неа. 

(22) Треба да се состави одредба за случаи во кои е можно воздржување од примена на мерките за 
усогласување на постапките врз основи поврзани со државна безбеденост или тајна, или поради 

                                                 
(9) Види стр. 1 од овој Службен весник.  
(10) Сл. весник L 199, 9.8.1993 год., стр. 84. Директива последно изменета со Директива 2001/78/ЕЗ на Комисијата (Сл. 
весник L 285, 29.10.2001 год., стр. 1). 



тоа што се применуваат посебни прописи за доделување договори што произлегуваат од 
меѓународни спогодби кои се однесуваат на стационирање на трупи или кои се специфични за 
меѓународни организации. 

(23) Согласно со член 163 од Договорот, поттикнувањето на истражување и технолошки развој се 
начини за зајакнување на научната и технолошката основа на индустријата на Заедницата и 
отворањето договори за јавни услуги придонесува кон таа цел. Оваа директива не го опфаќа 
кофинансирањето на програмите за истражување и развој: според тоа, договори за истражување и 
развој освен оние каде што користите се акумулираат исклучиво за договорниот орган за негово 
користење во извршувањето на неговите работи, под услов услугата што е извршена да биде 
целосно наградена од страна на договорниот орган, не се опфатени со оваа директива.  

(24) Во контекст на услугите, договори за стекнување или најмување недвижен имот или права на 
таков имот имаат посебни карактеристики поради кои примената на законите за јавни набавки е 
несоодветна. 

(25) Доделувањето јавни договори за одредени аудиовизуелни услуги на полето на 
радиодифузијата треба да дозволува да се земаат предвид аспекти од културно или од 
општествено значење кои ја прават несоодветна примената на законите за набавки. Поради овие 
причини, мора да се направи исклучок за договори за јавни услуги за купување, развој, продукција 
и за копродукција на програми кои се во употреба и други подготвителни услуги, како оние што се 
однесуваат на сценарија или уметнички изведби потребни за продукцијата на програмата и 
договори во врска со времињата на емитување. Сепак, овој исклучок не треба да се применува на 
снабдувањето со техничка опрема неопходна за продукција, копродукција и емитување на тие 
програми. Емитувањето треба да се дефинира како пренос и дистрибуција со употреба на каква 
било форма на електронска мрежа.  

(26) Услуги на арбитража и порамнување обично даваат тела или поединци кои се одредени или 
избрани на таков начин што не може да биде регулиран со законите за набавки; 

(27) Во согласност со Договорот, финансиските услуги опфатени со оваа директива не вклучуваат 
инструменти на монетарната политика, девизни курсеви, јавен долг, управување со резерви или 
други политики кои вклучуваат трансакции во хартии од вредност или други финансиски 
инструменти, а особено трансакции на договорните органи за собирање парични средства или 
капитал. Според тоа, не се опфатени договори за емисија, купување, продажба или за трансфер на 
хартии од вредност или други финансиски инструменти; Услугите на централната банка, исто 
така, се изземени. 

(28) Вработувањето и занимањето се клучни елементи во гарантирањето еднакви можности за сите 
и придонесуваат кон интеграција во општеството. Во овој контекст, заштитени работилници и 
заштитни програми за вработување ефикасно придонесуваат кон интеграција или реинтеграција на 
луѓе со посебни потреби на пазарот на работна сила. Сепак, таквите работилници може да не 
бидат во можност да добијат договори под нормални услови на конкуренција. Како последица на 
тоа, соодветно е да се предвиди земјите-членки да можат да го задржат правото на такви 
работилници да учествуваат во постапки за доделување јавни договори или да го задржат 
извршувањето договори во контекстот на заштитни програми за вработување. 

(29) Техничките спецификации составени од јавни купувачи треба да дозволуваат јавните набавки 
да бидат отворени за конкуренција. Поради тоа, мора да биде изводливо да се поднесуваат понуди 
кои одразуваат различност на техничките решенија. Според тоа, мора да биде изводливо 
техничките спецификации да се изготвуваат според функционални особини и барања, а кога се 
посочува Европскиот стандард, или во негово отсуство националниот стандард, договорните 
органи мораат да ги земат предвид понудите засновани на еднакви решенија. За да се докаже 
еднаквоста, треба да им се дозволи на понудувачите да користат секаква форма на докази. 
Договорните органи мора да бидат во можност да дадат причина за секоја одлука дека во даден 
случај не постои еднаквост. Договорни органи кои сакаат да дефинираат услови за животната 
средина во техничката спецификација на даден договор можат да ги утврдат карактеристиките на 
животната средина, како што се даден метод на производство и/или посебни ефекти врз животната 
средина на групи производи или услуги.  Тие можат, но не се обврзани, да применуваат соодветни 
спецификации кои се дефинирани во екоетикетите, како што се Европската екоетикета, 



(мулти)националните екоетикети или секоја друга екоетикета под услов условите за етикетата да 
се изготвени и приспособени врз основа на научни информации со примена на постапка во која 
можат да учествуваат учесници како што се владини тела, потрошувачи, производители, 
дистрибутери и организации за заштита на животната средина и под услов етикетата да е достапна 
и да е на располагање на сите заинтересирани страни.  Договорните органи секогаш кога е можно 
треба да утврдуваат технички спецификации така што ќе го земат предвид критериумот на 
достапност за луѓе со посебни потреби или идејно решение за сите корисници. Техничките 
спецификации треба јасно да бидат наведени така што сите понудувачи ќе знаат што опфаќаат 
условите поставени од договорниот орган. 

(30) Дополнителни информации за договорите, бидејќи е вообичаено во земјите-членки, мора да 
бидат дадени во договорните документи за секој договор или ако не, во сличен  документ. 

(31) Договорните органи кои спроведуваат особено сложени проекти, без да биде тоа поради 
некаков пропуст од нивна страна, може да установат дека е објективно невозможно да ги 
дефинираат средствата за задоволување на нивните потреби или да испитаат што може да понуди 
пазарот во смисла на технички решенија и/или финансиски/правни решенија.  Оваа ситуација 
може да се појави особено при спроведувањето важни проекти за инфраструктура за интегриран 
транспорт, големи компјутерски мрежи или проекти кои опфаќаат комплексно и структурно 
финансирање, чиј финансиски и правен состав не може однапред да се дефинира. До степенот до 
кој примената на отворен или ограничен повик не го дозволува доделувањето такви договори, 
треба да се предвиди флексибилна постапка која ја зачувува не само конкуренцијата помеѓу 
економските оператори, туку, исто така, и потребата договорните органи да ги разгледаат сите 
аспекти на договорот со секој кандидат. Сепак, оваа постапка не смее да се применува на таков 
начин што ја ограничува или спречува конкуренцијата, особено преку изменување некои основни 
аспекти на понудите или преку наметнување значајни нови услови на успешниот понудувач или 
преку вклучување на некој понудувач освен оној што е избран како економски најповолен. 

(32) Со цел да се поттикнува вклучувањето на малите и на средните претпријатија на пазарот на 
договори за јавни набавки, пожелно е да се вклучат одредби за склучување поддоговори. 

(33) Условите за исполнување на договорот се усогласени со оваа директива, под услов тие да не 
се директно или индиректно дискриминаторски и да се наведени во известувањето за договор или 
во договорните документи. Тие особено можат да бидат насочени кон фаворизирање стручнo 
усовршување на самото место, вработување лица кои се соочуваат со особени тешкотии во 
постигнување интеграција, борбата против невработеноста или заштитата на животната средина. 
На пример, помеѓу другите работи, може да се споменат условите применливи во текот на 
извршување на договорот, да се најмат невработени лица кои подолго време бараат работа или да 
се спроведат постапки за обука на невработени или млади лица, да се почитуваат во суштина 
одредбите од основните конвенции на Меѓународната органзиција на трудот (ИЛО(ILO)), под 
претпоставка дека таквите одредби не се имплементирани во националното право, и да се најмат 
повеќе хендикепирани лица отколку што е потребно според националното законодавство. 

(34) Законите, прописите и колективните договори што се во сила и на национално и на ниво на 
Заедницата, во областите на условите за вработување и заштита при работа се применуваат во 
текот на извршувањето јавен договор, под услов тие прописи и нивната примена да се усогласени 
со правото на Заедницата. Кај прекуграничните ситуации, кога работниците од една земја-членка 
пружаат услуги во друга земја-членка за целта на извршување јавен договор, Директива 96/71/ЕЗ 
на Европскиот парламент и на Советот од 16 декември 1996 година за сместување работници во 
рамки на прометот на услуги(11) ги утврдува минималните услови кои мора да се запазат од страна 
на земјата-домаќин во однос на тие сместени работници. Доколку националното право содржи 
одредби за вакво дејство, непридржувањето кон тие обврски може да се смета за сериозно 
несоодветно однесување или прекршок во поглед на професионалното однесување на 
предметниот економски оператор, што подлежи и може да доведе до исклучување на економскиот 
оператор од постапката за доделување јавен договор. 

(35) Со оглед на новиот развој во информатичката и комуникациската технологија и 
поедноставувањата што можат да ги донесат во поглед на објавување договор и ефикасност и 
                                                 
(11) Сл. весник L 18, 21.1.1997 год., стр. 1. 



транспарентност на процесот на набавка, електронските средства треба да се изедначат со 
традиционалните средства за комуникација и размена на информации. Избраните средства и 
технологија колку што е можно повеќе треба да одговараат со технологијата што се користи во 
други земји-членки. 

(36) За да се осигура развивање ефикасна конкуренција на полето на јавни договори, неопходно е 
известувањата за договори составени од договорните органи на земја-членка да се објавуваат 
насекаде низ Заедницата. Информациите содржани во овие известувања мора да им овозможат на 
економските оператори во Заедницата да определат дали предложените договори се интересни за 
нив. За таа цел, погодно е да им се дадат доволни информации за предметот на договорот и 
условите во негов прилог. Затоа треба да се обезбеди подобрена видливост на јавните известувања 
по пат на погодни инструменти, како што се стандардните обрасци за известувања за договори и 
Заедничкиот поимник за јавни набавки (ЦПВ) предвиден во Регулатива (ЕЗ) бр. 2195/2002 на 
Европскиот парламент и на Советот(12) како референтна номенклатура за јавни договори. Во 
ограничен повик, огласот поспецифично е наменет да им овозможи на изведувачите во земјите-
членки да го изразат својот интерес, барајќи од договорните органи покани за учество на тендер 
според бараните услови. 

(37) Директива 1999/93/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 13 декември 1999 година за 
рамка на Заедницата за електронски потписи(13) и Директива 2000/31/ЕЗ на Европскиот парламент 
и на Советот од 8 јуни 2000 година за одредени правни аспекти на услугите на информатичкото 
општество, а особено електронската трговија на внатрешниот пазар (“Директива за електронска 
трговија“) (14) во контекст на оваа директива треба да се применуваат на преносот на информации 
преку електронски средства. Постапките за јавни набавки и прописите што се применуваат на 
конкурсите за услуги бараат ниво на безбедност и доверливост повисоко од она што се бара со 
овие директиви. Според тоа, средствата за електронски прием на понуди, барања за учество и 
планови и проекти треба да исполнуваат специфични дополнителни услови. Поради тоа, 
употребата на електронски потписи, а особено софистицирани електорнски потписи, треба колку 
што е можно повеќе да се поттикнува. Покрај тоа, постоењето доброволни шеми за акредитација 
треба да установи поволна рамка за зајакнување на нивото на обезбедување на услугата на давање 
сертификат за овие уреди. 

(38) Употребата на електронски средства доведува до заштеди во време. Како разултат на тоа, 
треба да се постават одредби за намалување на минималните периоди кога се користат 
електронски средства, кои меѓутоа подложат на условот да одговараат на специфичниот начин на 
пренос предвиден на ниво на Заедницата. 

(39) Проверката на подобноста на понудувачите во отворен повик и на кандидати во ограничен 
повик и постапки со преговарање со објавување на известување за договор и во конкурентен 
дијалог и изборот од нив, треба да се спроведува во транспарентни услови. За таа цел, треба да се 
наведат недискриминаторски критериуми кои договорните органи можат да ги користат при 
изборот на конкуренти и средства кои економските оператори можат да ги користат за да докажат 
дека ги задоволуваат тие критериуми. Во истиот дух на транспарентност, од договорниот орган се 
бара веднаш штом договорот се изложи на конкуренција, да ги наведе критериумите за избор што 
ќе ги применува и нивото на посебни способности кои може или не може да ги бара од еконмските 
оператори пред да ги прими во постапката за набавка. 

(4) Договорниот орган може да го ограничи бројот на кандидати во ограничениот повик или 
постапките со преговарање со објавување известување за договор, како и во конкурентен дијалог. 
Вакво намалување на кандидати треба да се спроведува врз основа на објективни критериуми 
наведени во известувањето за договор. Овие објективни критериуми, исто како и критериумите за 
избор, не содржат коефициенти. За критериуми кои се однесуваат на личната ситуација на 
економски оператор може да биде доволно општо упатување во известувањето за договор на 
ситуациите утврдени во член 45. 

                                                 
(12)  Сл. весник L 340, 16.12.2002 год., стр. 1. 
(13) Сл. весник L 13, 19.1.2000 год., стр. 12. 
(14) Сл. весник L 178, 17.7.2000 год., стр. 1. 



(41) Во конкурентен дијалог и постапките со преговарање со објавување известување за договор, 
со оглед на флексибилноста која може да се бара и високото ниво на трошоци поврзани со овие 
методи на набавка, договорните органи се овластуваат да донесуваат одлуки за постапката што 
треба да се спроведува во последователни фази со цел врз основа на претходно наведени 
криетриуми за доделување договор, постепено да се намалува бројот на понуди кои ќе продолжат 
да ги разгледуваат или преговараат. Ова намалување, сè додека дозволува бројот на погодни 
решенија и кандидати, треба да осигурува дека постои вистинска конкуренција. 

(42) Релевантните правила на Заедницата за заемно признавање дипломи, сертификати или друг 
доказ за формалните квалификации важат кога е потребен доказ за конкретна квалификација за 
учество во постапка за набавка или конкурс за идејно решение. 

(43) Треба да се избегнува доделување јавни договори на економски оператори кои учествувале во 
криминална организација или се прогласени за виновни за корупција или измама на штета на 
финансиските интереси на Европските заедници или за перење пари. Кога е соодветно, 
договорните органи треба да побараат од кандидатите или понудувачите да достават релевантна 
документација и кога имаат сомневања во врска со личната ситуација на кандидатот или 
понудувачот, можат да побараат соработка со надлежните органи на предметната земја-членка. 
Исклучувањето на таквите економски оператори треба да настане веднаш штом договорниот орган 
дојде до сознанија за пресуда за такви прекршоци донесени во согласност со националното право 
кое има сила на рес јудикта. Доколку националното право содржи одредби за вакво дејство, 
непридржувањето кон законодавството за животна средина или кон законодавството за 
незаконски спогодби во јавни договори кои се предмет на крајна пресуда или одлука која има 
еднакво дејство, може да се смета за прекршок во поглед на професионалното однесување на 
соодветниот економски оператер или за сериозно несоодветно однесување. 

Непридржување кон националните одредби со кои се спроведуваат директивите на Советот 
2000/78/ЕЗ(15) и 76/207/ЕЕЗ(16) во врска со еднаков третман на работници, кои се предмет на крајна 
пресуда или одлука која има еднакво дејство, може да се смета за прекршок во поглед на 
професионалното однесување на соодветниот економски оператер или за сериозно несоодветно 
однесување. 

(44) Во соодветни случаи, во кои природата на работите и/или услугите оправдува примена на 
мерки или шеми за управување со животна средина во текот на извршувањето јавен договор, може 
да биде потребна примената на такви мерки или шеми. Шеми за управување со животна средина, 
било да се регистрирани или не со инструменти на Заедницата, како што е Регулатива (ЕЗ) 
761/2001(17) (ЕМАС), можат да покажат дека економскиот оператор има техничка способност да го 
изврши договорот. Покрај тоа, опис на мерките имплементирани од економскиот оператор за да се 
обезбеди истото ниво на заштита на животната средина треба да се прифати како алтернатива на 
шемите за регистрирање за управување со животната средина како еден вид доказ. 

(45) Оваа директива им овозможува на земјите-членки да утврдат официјален список на 
изведувачи, доставувачи или вршители на услуги или систем за сертифицирање на јавни или 
приватни тела и дава одредби за ефектот од таквата регистрација или таквата сертификација во 
постапка за доделување договор во друга земја-членка. Во поглед на официјалните списоци на 
одоберни економски оператори, важно е да води сметка за прецеднтното право на Судот на 
правдата во случаи кога економски оператoр кој припаѓа на одредена група ги гарантира 
економските, финансиските и техничките способности на други компании во групата во поддршка 
на својата пријава за регистрација. Во овој случај, токму економскиот оператор треба да докаже 
дека тие средства навистина ќе му бидат на располагање во текот на целиот период на важност на 

                                                 
(15) Директива 2000/78/ЕЗ на Советот од 27 ноември 2000 година со која се поставува општа рамка за еднаков третман 
при вработување и занимање (Сл. весник L 303, 2.12.2000 год., стр.16). 
(16) Директива 76/207ЕЕЗ на Советот од 9 февруари 1976 година за спроведување на принципот на еднаков третман на 
мажи и жени во врска со пристап до вработување, стручно усовршување и унапредување, и работни услови (Сл. 
весник L 39, 14.2.1976 год., стр. 40). Директива изменета со Директива 2002/73/ЕЗ на Европскиот парламент и на 
Советот (Сл. весник L 269, 5.10.2002 год., стр.15). 
(17) Регулатива (ЕЗ) бр. 761/2001 на Европскиот парламент и на Советот од 19 март 2001 година со која се овозможува 
доброволно учество на организации во шемите на Заедницата за управување со животната средина и резвизија  
(ЕМАС) (Сл. весник L 114, 24.4.2001 год., стр. 1). 



регистрацијата. За целите на таа регистрација, земјата-членка може да го определи нивото на 
услови што треба да се исполнат, а особено, на пример, кога економскиот оператор гарантира за 
финансиската положба на друга компанија во групата, може да побара таа компанија да биде 
одговорна доколку е потребно солидарно и неограничено. 

(46) Договорите треба да се доделуваат врз основа на објективни критериуми кои осигуруваат 
почитување на принципите на транспарентност, недискриминација и еднаков третман и кои 
гарантираат дека понудите се оценуваат во услови на ефикасна конкуренција. Како последица на 
тоа, соодветно е се дозволи примената само на два критериума за доделување: ’најниската цена‘ и 
’економски најповолна понуда‘. 

За да осигура почитување на принципот на еднаков третман при доделувањето договори, 
соодветно е да се утврди обврска, поставена според прецедентно право, за да се осигури 
потребната транспарентност која ќе им овозможи на понудувачите да бидат разумно информирани 
за критериумите и за постапките што ќе се применуваат за да се идентификува економски 
најповолната понуда. Затоа, одговорност на договорните органи е да ги наведат критериумите за 
доделувањето договор и соодветниот коефициент даден за секој од тие критериуми во време 
доволно за понудувачите да станат свесни за нив при подготовката на нивните понуди. 
Договорните органи можат да отстапат од наведување на соодветниот коефициент за доделување, 
во целосно оправдани случаи за кои мора да бидат во можност да ги дадат причините кога 
коефициентот не може однапред да се утврди, а особено на сметка на сложеноста на договорот. Во 
такви случаи, мора да ги наведат критериумите според опаѓачки редослед на значење. 

Кога договорните органи ќе изберат да го доделат договорот на економски најповолната понуда, 
тие ги оценуваат понудите за да определат која од нив нуди најдобра вредност за парите. За да го 
сторат тоа, тие ги утврдуваат економските и квалитативните критериуми кои, земени како целина, 
мора да овозможат да се определи економски најповолната понуда за договорниот орган. 
Утврдувањето на овие критериуми зависи од предметот на договорот, бидејќи тие мора да 
овозможуваат нивото на извршувањето понудено од секоја понуда да биде оценето имајќи го 
предвид предметот на договорот, како што е дефиниран во техничката спецификација, и да се 
измери вредноста на парите за секоја понуда. 

Со цел да се гарантира еднаков третман, критериумите за доделување на договорот треба да 
овозможат понудите објективно да се споредат и оценат. Ако се исполнети овие услови, 
економските и квалитативните критериуми за доделување на договорот, како што е исполнување 
на условите за животната средина, може да му овозможат на договорниот орган да ги задоволи 
потребите на соодветната јавност како што е искажана во спецификациите на договорот. Според 
истите услови, договорен орган може да употребува критериуми насочени кон задоволување 
социјални барања, како одговор особено на потребите дефинирани во спецификациите на 
договорот, на групи луѓе со особено посебни потреби на кои припаѓаат оние што ги 
примаат/користат работите, добрата или услугите кои се предмет на договорот. 

(47) Во случајот на договори за јавни услуги, критериумите за доделување не смеат да влијаат на 
примената на националните одредби за наградувањето на одредени услуги, како што се, на 
пример, услугите извршени од архитекти, инженери или адвокати, а кога се во прашање 
договорите за јавни добра, примената на националните одредби со кои се утврдуваат фиксните 
цени на учебниците. 

(48) Одредени технички услови, а особено оние во врска со прикази и статистички извештаи, како 
и користената номенклатура и условите кои упатуваат на таа номенклатура ќе треба да се 
приспособат и изменат имајќи ги предвид измените во техничките услови. Списоците на 
договорни органи во анексите, исто така, ќе треба да се ажурираат. Затоа е погодно да се воведе 
флексибилна и брза постапка за приспособувања на оваа цел.  

(49) Мерките потребни за спроведување на оваа директива треба да бидат донесени во согласност 
со Одлуката 1999/468/ЕЗ на Советот од 28 јуни 1999 година, со која се утврдуваат постапките за 
примена на овластувањата пренесени на Комисијата.(18) 

                                                 
(18) Сл. весник L 184, 17.7.1999 год., стр. 23. 



(50) Соодветно е Регулативата на Советот (ЕЕЗ, Евроатом) бр. 1182/71 од 3 јуни 1971 година, со 
која се утврдуваат правилата применливи на периоди, датуми и временски рокови,(19) да важи за 
пресметувањето на роковите содржани во оваа директива. 

(51) Оваа директива не треба да биде во спротивност со временските рокови утврдени во Анекс 
XI, во чии рамки се бара од земјите-членки да ги транспонираат и применат директивите 
92/50/ЕЕЗ,  93/36/ЕЕЗ и 93/37/ЕЕЗ, 
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НАСЛОВ I 

ДЕФИНИЦИИ И ОПШТИ ПРИНЦИПИ 

Член 1 

Дефиниции 

1. За целите на оваа директива, се применуваат дефинициите утврдени во ставовите од 2 до 15. 

2. (a) ‘Јавни договори’ се договори за паричен интерес склучени во писмена форма помеѓу еден 
или повеќе економски оператори и еден или повеќе договорни органи и кои за предмет имаат 
извршување работи, обезбедување производи или снабдување со услуги во смисла на оваа 
директива. 

(б) ‘Договори за јавни работи’ се јавни договори кои за предмет имаат или извршување, или/и 
идејно решение и извршување на работи поврзани со една од активностите во смисла на Анекс I 
или работа или реализација, со какви било средства на работи кои одговараат на барањата 
специфицирани од договорниот орган. Под ’работа‘ се подразбира резултат на изградба и 
градежни работи, земени како целина, кои самите по себе се доволни за исполнување на 
економската и на техничката функција. 

(в) ‘Договори за јавни добра’ се јавни договори различни од оние споменати во (б) кои за предмет 
имаат купување, закуп, најмување или купување со одложено плаќање, со или без опција за 
купување, на производи; 

Јавен договор кој за предмет има набавка на производи и, исто така, како спореден предмет, 
опфаќа активности на поставување и инсталација ќе се смета дека е ’договор за јавни добра‘. 

(г) ‘Договори за јавни услуги’ се јавни договори различни од договори за јавни работи и добра кои 
за предмет имаат промет на услуги споменати во Анекс II; 

Јавен договор кој за предмет има и производи и услуги во смисла на Анекс II ќе се смета дека е 
‘договор за јавни услуги’ ако вредноста на предметните услуги ја надминува онаа на производите 
опфатени со договорот. 



Јавен договор кој за предмет има услуги во смисла на Анекс II и вклучува активности во смисла на 
Анекс I  кои се само споредни на главниот предмет на договорот се смета дека е договор за јавни 
услуги. 

3. ‘Концесија за јавни работи’ е договор од ист тип како и договорот за јавни работи освен фактот 
што предметот да се извршат работите се состои или само во правото да се експлоатира работата 
или во ова право заедно со плаќање. 

4. ‘Концесија за услуги’ е договор од ист тип како и договорот за јавни услуги освен фактот што 
предметот да се обезбедат услугите се состои или само во правото да се експлоатира услугата или 
во ова право заедно со плаќање. 

5. ‘Рамковна спогодба’ е договор меѓу еден или повеќе договорни органи и еден или повеќе 
економски оператори, чија цел е да се утврдат условите со кои се регулираат договорите што ќе 
бидат доделени во текот на одреден период, посебно во поглед на цените и, онаму каде што е 
соодветно, предвиденото количество. 

6. ‘Систем за динамично купување’ е целосно електронски процес за вообичаено користени 
набавки, чии карактеристики, онака како што се достапни на пазарот, ги исполнуваат барањата на 
договорниот орган, кој има ограничено времетраење и до крајот на важноста е отворен за секој 
економски оператор кој ги задоволува критериумите за избор и поднел индикативна понуда која е 
во согласност со спецификацијата. 

7. ‘Електронска аукција’ е процес што се повторува и вклучува електронски уред за презентација 
на нови цени, коригирани надолу и/или нови вредности кои се однесуваат на одредени елементи 
на понудите, кој се случува по првична целосна оцена на понудите што им овозможува да бидат 
рангирани со примена на методи за автоматско оценување. 

Поради тоа, одредени договори за услуги и одредени договори за работи чии предмет се 
интелектуални дела, како што се идејни решенија за работи, не треба да бидат предмет на 
електронски аукции. 

8. Под поимите ‘изведувач’, ‘ доставувач’ и ‘вршител на услуги’ се подразбира секое физичко или 
правно лице или јавен субјект или група такви лица и/или тела кои нудат на пазарот соодветно 
извршување на работи и/или работа, добра или услуги.  

Поимот ‘економски оператор’ еднакво ги опфаќа концептите на изведувач, доставувач и вршител 
на услуги. Се употребува само овој поим во интерес на поедноставување. 

Економски оператор што поднел понуда се именува како ’понудувач‘. Оној што побарал покана да 
учествува во ограничен повик или постапка со преговарање или конкурентен дијалог се именува 
како ’кандидат‘. 

9. Под ‘договорни органи’ се подразбира државата, регионалните или локалните власти, телата 
регулирани со јавното право, здруженија формирани од еден или повеќе такви органи или едно 
или повеќе такви тела регулирани со јавното право. 

Под ‘тело регулирано со јавно право’ се подразбира секое тело кое: 

(а) е основано заради специфична цел да ги задоволува потребите од општ интерес, и кое 
нема индустриска или комерцијална природа;  

(б) има статус на правно лице; и 

(в) е финансирано во најголем дел од државата, регионалните или локалните власти, или 
други тела регулирани со јавното право; или е предмет на супервизија на управувањето од 
страна на тие тела; или има административен, управен или супервизорски одбор, од чии 
членови повеќе од половина се назначени од државата, регионалните или локалните 
власти или од други тела регулирани со јавното право. 

Неисцрпни списоци на телата и категориите на тела регулирани со јавното право кои ги 
исполнуваат критериумите споменати во (а), (б) и (в) од вториот потстав се утврдени во Анекс III. 
Земјите-членки периодично ја известуваат Комисијата за сите измени во своите списоци на тела и 
категории на тела. 



10. ‘Централно тело за купување’ е договорен орган што: 

- набавува добра и/или услуги наменети за договорните органи, или 

- доделува јавни договори или склучува рамковни договори за работи, добра или услуги 
наменети за договорните органи. 

11. (а) Под ‘отворен повик’ се подразбираат оние постапки според кои секој заинтересиран 
економски оператор може да поднесе понуда. 

(б) Под ‘ограничен повик’ се подразбираат оние постапки во кои секој економски оператор може 
да побара да учествува и според кои можат да поднесат понуда само оние економски оператори 
што се поканети од договорниот орган. 

(в) ‘Конкурентен дијалог’ е постапка во која секој економски оператор може да побара да 
учествува и според која договорниот орган води дијалог со кандидатите примени во процедурата, 
со намера да се развијат една или повеќе погодни алтернативи способни да ги задоволат неговите 
барања, и врз чија основа избраните кандидати се поканети да дадат понуди. 

За целта на прибегнување кон процедурата спомената во првиот потстав, јавен договор се смета 
дека е ‘особено сложен’ кога договорните органи: 

- објективно не се во состојба да ги дефинираат техничките средства во согласност со член 
23(3)(б), (в) или (г), способни да ги задоволат нивните потреби или цели, и/или 

- објективно не се во состојба да го специфицираат правниот и/или финансискиот состав 
на одреден проект. 

(г) Под ‘постапка со преговарање’ се подразбираат оние постапки според кои договорните органи 
ги консултираат економските оператори според свој избор и преговараат за условите на договорот 
со еден или повеќе од нив. 

(д) Под ‘конкурс за идејно решение’ се подразбираат оние постапки што му овозможуваат на 
договорниот орган да се стекне со план или идејно решение, главно на полето на просторното и 
урбанистичкото планирање, архитектурата, градежништвото или обработката на податоци, 
избрани од страна на жири-комисија, откако било изнесено на конкурс со или без доделување 
награди. 

12. Под ‘писмено’ или ‘во писмена форма’ се подразбира секое изразување составено од зборови 
или бројки кои може да се прочита, умножи и потоа да се пренесе. Тоа може да вклучува 
информации кои се пренесени или зачувани со електронски средства. 

13. Под ‘електронски средства’ се подразбира користење електронска опрема за обработка 
(вклучително и дигитална компресија) и чување податоци кои се пренесени, испорачани и 
примени со телеграма, радио, оптички средства или со други електормагнетни средства. 

14. ‘Заедничкиот поимник за јавни набавки (ЦПВ)’ ја одредува референтната номенклатура 
применлива на јавните договори како што е донесена со Регулатива (ЕЗ) бр. 2195/2002 додека да 
се обезбеди еднаквост со другите постојни номенклатури. 

Во случај на различни толкувања на опфатот на оваа директива, како резултат на можните разлики 
меѓу ЦПВ И НАЦЕ-номенклатурите набројани во Анекс I или меѓу  ЦПВ и ЦПЦ-номенклатурите 
(привремена верзија)  набројани во Анекс II, НАЦЕ или ЦПЦ-номенклатурата соодветно ќе имаат 
предност. 

15. За целите на член 13, член 57(а) и член 68(б), следните фрази ги имаат следниве значења: 

(а) под ‘ јавна телекомуникациска мрежа’ се подразбира јавна телекомуникациска 
инфраструктура која овозможува пренесување сигнали меѓу дефинирани мрежни крајни 
точки преку жица, микробранови, со оптички средства или други електромагнетни 
средства;  

(б) под ‘мрежна крајна точка’ се подразбираат сите физички конекции и нивна техничка 
спецификација за пристап кои формираат дел од јавната телекомуникациска мрежа и се 
неопходни за пристап до таа јавна мрежа и ефикасна комуникација преку неа;  



(в) под ‘ јавни телекомуникациски услуги’ се подразбираат телекомуникациски услуги чие 
обезбедување специфично го доделиле земјите-членки, посебно на еден или повеќе 
телекомуникациски субјекти;  

(г) под ‘телекомуникациски услуги’ се подразбираат услуги чие обезбедување се состои, 
целосно или делумно, од пренос и насочување сигнали на јавна телекомуникациска мрежа 
преку процеси на телекомуникација, со исклучок на емитување радиосигнали и 
телевизија; 

Член 2 

Принципи за доделување договори 

Договорните субјекти еднакво и недискриминаторски ги третираат економските оператори и 
постапуваат на транспарентен начин.  

Член 3 

Одобрување специјални или ексклузивни права: недискриминаторска клаузула 

Кога договорен орган одобрува специјални или ексклузивни права да се изврши активност на 
јавна услуга на субјект различен од таков договорен орган, актот со кој се одобрува правото 
предвидува дека, во однос на договорите за добра што ги доделува на трета страна како дел од 
нивните активности, соодветниот субјект мора да го почитува принципот на недискриминација на 
основа на националноста. 

 

НАСЛОВ II 

ПРАВИЛА ЗА ЈАВНИ ДОГОВОРИ 

ПОГЛАВЈЕ I 

Општи одредби 

Член 4 

Економски оператори 

1. Кандидатите или понудувачите кои, според законот на земјата-членка во која се основани, 
имаат право да ја обезбедуваат релевантната услуга, нема да бидат одбиени само врз основа на тоа 
дека според законот на земјата-членка во која е доделен договорот од нив се бара да бидат или 
физички или правни лица. 

Меѓутоа, во случајот на договори за јавни услуги и јавни работи, како и договори за јавни добра 
кои покрај тоа опфаќаат и услуги и/или активности на поставување и инсталација, може да се бара 
правните лица да ги наведат, во понудата или барањето за учество, имињата и релевантните 
професионални квалификации на персоналот одговорен за извршувањето на предметниот договор. 

2. Групи економски оператори можат да поднесуваат понуди или да се предложат за кандидати.  
За да поднесат понуда или барање за учество, договорните органи можат да не бараат од овие 
групи да претпоставуваат посебна правна форма; меѓутоа, кога и’ е доделен договорот, може да се 
побара од избраната група да го стори тоа, во онаа мера во која таа измена е неопходна за 
задоволително извршување на договорот. 

Член 5 

Услови во врска со спогодби склучени во Светската трговска организација 

За целите на доделување договори од страна на договорни органи, земјите-членки во своите 
односи применуваат услови онолку поволни колку и оние што ги одобруваат на економски 
оператори од трети земји при спроведувањето на Спогодбата за владини набавки (во 
понатамошниот текст ’Спогодбата‘) склучена во рамките на Уругвајската рунда на 
мултилатерални преговори. Земјите-членки за оваа цел меѓусебно се консултираат во 
Советодавниот комитет за јавни договори споменат во член 77, за мерките што треба да се 
преземат согласно со Спогодбата. 



Член 6 

Доверливост 

Без да е во спротивност со примената на одредбите од оваа директива, особено на оние што се 
однесуваат на обврските во врска со објавувањето доделени договори и за информациите за 
кандидати и понудувачи утврдени во член 35(4) и 41, и во согласност со националното право на 
кое подлежи договорниот орган, договорниот орган нема да открива информации доставени до 
него од економски оператори кои тие ги означиле како доверливи; таквите информации 
вклучуваат особено технички или трговски тајни и доверливи аспекти на понудите. 

 

ПОГЛАВЈЕ II 

Опфат 

Дел 1 

Прагови 

Член 7 

Прагови за износи на јавни договори 

Оваа директива се применува на јавни договори кои не се изземени во согласност со исклучоците 
предвидени во член 10 и 11 и членовите од 12 до 18 и кои имаат вредност без данок на додадена 
вредност проценета дека е еднаква или поголема од следниве прагови: 

(а)  162.000 евра за договори за јавни добра и услуги освен оние опфатени со точка (б), 
трета алинеја, доделени од договорни органи кои се набројани како централни државни 
органи во Анекс IV; во случајот на договори за јавни добра доделени од договорни органи 
што дејствуваат на полето на одбраната, ова се применува само на договори кои ги 
вклучуваат производите опфатени со Анекс V;  

(б) 249.000 евра 

- за договори за јавни добра и услуги доделени од договорни органи различни од оние 
набројани во Анекс IV, 

- за договори за јавни добра доделени од договорни органи кои се набројани во Анекс 
IV и дејствуваат на полето на одбраната, каде што овие договори вклучуваат производи 
кои не се опфтани со Анекс V, 

- за договори за јавни добра доделени од кој било договорен орган во однос на услугите 
набројани во Категорија 8 од Анекс IIА, Категорија 5 телекомуникациски услуги, 
позиции кои во ЦПВ се исти со референтните броеви 7524, 7525 и 7526 во ЦПЦ  и/или 
услугите набројани во Анекс II Б;  

(в) 6.242.000 евра за договори за јавни работи. 

 

Член 8 

Договори субвенционирани од договорни органи со повеќе од 50 % 

Оваа директива се применува на доделувањето: 

(а) договори кои со повеќе од 50 % се субвенционирани директно од договорни органи и 
чија проценета вредност, без ДДВ, е еднаква или поголема од 6.242.000 евра, 

- каде што тие договори вклучуваат градежни активности во смисла на Анекс I, 

- каде што тие договори вклучуваат изградба на болници, објекти наменети за спорт, 
рекреација и разонода, училишта и универзитетски згради и згради што се користат за 
административни цели;  



(б) договори за услуги кои со повеќе од 50 % се субвенционирани директно од договорни 
органи и чија проценета вредност, без ДДВ, е еднаква или поголема од 249.000 евра и кои 
се поврзани со договор за работи во смисла на точка (а). 

Земјите-членки ги преземаат потребните мерки за да осигурат дека договорните органи кои 
доделуваат такви субвенции обезбедуваат усогласеност со оваа директива кога тој договор е 
доделен од еден или од повеќе субјекти различни од нив или се придржуваат кон оваа директива 
кога тие самите го доделуваат тој договор за и во име на тие други субјекти. 

Член 9 

Методи за пресметување на проценетата вредност на јавни договори, рамковни спогодби и 
системи за динамично купување 

1. Пресметувањето на проценетата вредност на јавен договор се заснова на вкупниот платлив 
износ, без ДДВ, како што е проценет од договорниот орган. Оваа пресметка ќе го земе предвид 
проценетиот вкупен износ, вклучувајќи ги и сите форми на опции и сите обновувања на 
договорот. 

Кога договорниот орган предвидува награди или исплати за кандидатите или понудувачите, нив ќе 
ги земе предвид при пресметувањето на проценетата вредност на договорот. 

2. Оваа процена мора да биде важечка во моментот кога е испратено известувањето за договор, 
како што е предвидено во член 35(2) или во случаи кога такво известување не е потребно, во 
моментот во кој договорниот орган ја започнува постапката за доделување договор. 

3. Ниеден проект за работи или за предложено купување на одредено количество добра и/или 
услуги не може да се подели за да се спречи нивно потпаѓање во опфатот на оваа директива. 

4. Во поглед на договори за јавни работи, пресметувањето на проценетата вредност ќе ги земе 
предвид и цената на работите и вкупната проценета вредност на добрата неопходни за 
извршување на работите и од страна на договорните органи ќе биде ставена на располагање на 
изведувачот. 

5. (а) Кога предложена работа или набавка на услуги може да резултира со истовремено 
доделување договори во форма на посебни лотови, треба да се води сметка за вкупната проценета 
вредност на сите такви лотови. 

Кога вкупната вредност на лотовите е еднаква или ги надминува праговите утврдени во член 7, 
оваа директива се применува на доделувањето на секој лот. 

Меѓутоа, договорните органи можат да ги откажат оние барања што се однесуваат на лотови чија 
проценета вредност без ДДВ е помала од 80.000 евра за услуги или 1 милион евра за работи, под 
услов вкупната вредност на тие лотови да не надминува 20 % од вкупната вредност на лотовите 
како целина. 

(б) Кога предлог за набавка на слични добра може да резултира со истовремено доделување 
договори во форма на посебни лотови, треба да се води сметка за вкупната проценета вредност на 
сите такви лотови кога се применува член 7(а) и (б). 

Кога вкупната вредност на лотовите е еднаква или ги надминува праговите утврдени во член 7, 
оваа директива се применува на доделувањето на секој лот. 

Меѓутоа, договорните органи можат да ги откажат таквите барања кои се однесуваат на лотови 
чија проценета вредност без ДДВ е помала од 80.000 евра, под услов вкупната цена на тие лотови 
да не надминува 20 % од вкупната вредност на лотовите како целина. 

6. Во однос на договори за јавни добра кои се однесуваат на лизинг, закуп, најмување или 
купување производи со одложено плаќање, вредноста што треба да се земе како основа за 
пресметување на проценета вредност на договорот е како што следува: 

(а) во случај на договори со фиксен рок, ако тој рок е помал или еднаков на 12 месеци, 
вкупната проценета вредност за рокот на договорот или, ако рокот на договорот е поголем 
од 12 месеци, вкупната вредност, вклучително и проценетата резидуална вредност;  



(б) во случајот на јавни договори со фиксен рок или чиј рок не може да се дефинира, 
месечната вредност помножена со 48. 

7. Во случајот на договори за јавни добра или услуги кои по својата природа се редовни или чија 
намера е да бидат обновени во даден период, пресметувањето на проценета вредност на договорот 
се пресметува врз основа на следново: 

(а) или вкупната реална вредност на последователните договори од ист тип доделени во 
текот на претходните 12 месеци или финансиска година, приспособена, доколку е можно, 
така што да ги земе предвид промените што би настанале во количината или вредноста во 
текот на дванаесетте 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 доколку таа е 
подолга од 12 месеци. 

Изборот на метод користен за да се пресмета проценетата вредност на јавен договор не може да  
биде направен со намера неговата форма да се исклучи од опфатот на оваа директива. 

8. Во однос на договори за јавни услуги, вредноста која треба да се земе како основа за 
пресметување на проценета вредност на договорот, спрема потребата, е како што следува: 

(а) за следниве типови услуги: 

(i) услуги на осигурување: платливата премија и други форми на награда;  

(ii) банкарски и други финансиски услуги: надоместоците, провизиите, каматите и 
други форми на награда;  

(iii) договори за идејно решение: надоместоци, платливи провизии и други форми на 
награда;  

(б) договори за услуги кои не ја наведуваат вкупната цена: 

(i) во случајот на договори со фиксен рок, ако тој рок е помал или еднаков на 48 
месеци, вкупната вредност за целиот нивен рок;  

(ii) во случајот на договори без фиксен рок или со рок поголем од 48 месеци, месечната 
вредност помножена со 48. 

9. Во однос на рамковни спогодби и системи за динамично купување, вредноста која треба да се 
земе предвид ќе биде максималната проценета вредност без ДДВ на сите предвидени договори во 
целиот рок на рамковната спогодба или системот за динамично купување. 

Дел 2 

Специфични ситуации 

Член 10 

Набавки за потребите на одбраната 

Оваа директива се применува на јавни договори доделени од договорни органи на полето на 
одбраната, предмет на член 296 од Договорот. 

Член 11 

Јавни договори и рамковни спогодби доделени од централни тела за купување 

1. Земји-членки можат да одредат дека договорни органи можат да набавуваат работи, добра и/или 
услуги од или преку централно тело за купување. 

2. Договорни органи кои набавуваат работи, добра и/или услуги од или преку централни тела за 
купување во случаите утврдени во член 1(10) се смета дека се усогласени со оваа директива сè 
додека централното тело за купување е усогласено со неа. 

Дел 3 

Изземени договори 



Член 12 

Договори во секторите за води, енергија, транспорт и поштенски услуги 

Оваа директива не се применува на јавни договори кои, според Директива 2004/14/ЕЗ, се доделени 
од договорни органи кои вршат една или повеќе од активностите споменати во членовите од 3 до 7 
од таа директива и се доделени за извршување на тие активности или на јавни договори изземени 
од опфатот на таа директива согласно со член 5(2) и член 19, 26 и 30 од неа. 

Сепак, оваа директива ќе продолжи да се применува на јавни договори доделени од договорни 
органи кои вршат една или повеќе од активностите наведени во член 6 од Директива 2004/17/ЕЗ и 
се доделени за тие активности, сè додека соодветната земја-членка го користи мислењето наведено 
во вториот потстав од член 71 од неа за да ја одложи нејзината примена. 

Член 13 

Специфични изземања на полето на телекомуникациите 

Оваа директива нема да се применува на јавни договори доделени од договорни органи на полето 
на одбраната, предмет на член 296 од Договорот. 

Член 14 

Тајни договори и договори кои бараат посебни безбедносни мерки 

Оваа директива не се применува на договори кога се прогласени за тајни, кога нивното 
извршување мора да биде придружено со посебни безбедносни мерки во согласност со законите, 
регулативите или административните одредби кои се во сила во односната земја-членка или кога 
заштитата на основните безбедносни интереси на таа земја го бара тоа. 

Член 15 

Договори доделени согласно со меѓународни прописи 

Оваа директива не се применува на договори регулирани со различни процедурални правила и 
доделени: 

(а) согласно со меѓународна спогодба склучена во согласност со Договорот, меѓу земја-
членка и една или повеќе трети земји и кој опфаќа добра или работи наменети за 
заедничка имплементација или експлоатација на работа од страна на земјите-потписнички 
или услуга наменета за заедничка имплементација или експлоатација на проект од страна 
на земјите-потписнички; за сите договори се известува Комисијата, која може да го 
консултира Советодавниот комитет за јавни договори споменат во член 77;  

(б) согласно со склучена меѓународна спогодба во врска со стационирање трупи и за 
претпријатијата во земја-членка или во трета земја;  

(в) согласно со конкретната постапка на меѓународна организација. 

Член 16 

Специфични изземања 

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

(а) стекнување или најмување, со какви било финансиски средства, земјиште, постојни 
згради или друг недвижен имот или права што се однесуваат на тоа; и покрај тоа, 
договори за финансиски услуги склучени во исто време, пред или по договорот за 
стекнување или најмување, во каква било форма, се предмет на оваа директива;  

(б) стекнувањето, развојот, продукцијата или копродукцијата на програмски материјал 
наменет за емитување од преносители и договори за време на емитување;  

(в) услуги на арбитража и порамнување;  

(г) финансиски услуги поврзани со емисија, продажба, купување или пренос на хартии од 
вредност или други финансиски инструменти, а особено трансакции на договорните 
органи за собирање парични средства или капитал и услуги на централната банка;  



(д) договори за вработување;  

(ѓ) услуги на истражување и развој освен оние каде што користите се акумулираат само за 
договорниот субјект за негово користење во извршувањето на неговите работи, под услов 
обезбедената услуга да биде целосно наградена од договорниот орган. 

Член 17 

Концесии за услуги 

Без да е во спротивност со примената на член 3, оваа директива не се применува на концесии за 
услуги како што се дефинирани во член 1 (4). 

Член 18 

Договори за услуги доделени врз основа на ексклузивно право 

Оваа директива не се применува на договори за јавни услуги доделени од договорен орган на друг 
договорен орган или на асоцијација на договорни органи врз основа на ексклузивно право кое го 
имаат согласно со објавен закон, регулатива или административна одредба што е компатибилна со 
Договорот. 

Дел 4 

Посебни аранжмани 

Член 19 

Резервирани договори 

Земји-членки може да го задржат правото да учествуваат во постапка за доделување јавен договор 
на заштитени работилници или да предвидат да се извршуваат такви договори во контекстот на 
заштитни програми за вработување каде што најголемиот број од засегнатите вработени се лица со 
посебни потреби кои, од природни причини или поради сериозноста на нивниот инвалидитет, не 
можат да ги извршуваат своите професии во нормални услови. 

Известувањето за договор ќе упатува на оваа одредба. 

 

ПОГЛАВЈЕ III 

Аранжмани за договори за јавни услуги 

Член 20 

Договори за услуги набројани во Анекс II А 

Договори чиј предмет се услугите набројани во Анекс II А се доделуваат во согласност со 
членовите од 23 до 55. 

Член 21 

Договори за услуги наброени во Анекс II Б 

Договори чиј предмет се услугите набројани во Анекс II Б се предмет само на член 23 и член 35(4). 

Член 22 

Комбинирани договори кои ги вклучуваат услугите наброени во Анекс II А и услугите 
наброени во Анекс II Б 

Договори чиј предмет се услугите наброени и во Анекс II А и во Анекс II Б се доделуваат во 
согласност со членовите од 23 до 55 кога вредноста на услугите наброени во Анекс II А е поголема 
од вредноста на услугите наброени во Анекс II B. Во други случаи, договори се доделуваат во 
согласност со член 23 и член 35(4). 

 

ПОГЛАВЈЕ IV 

Посебни правила со кои се уредуваат спецификации и договорни документи 



Член 23 

Технички спецификации 

1. Техничката спецификација како што е дефинирана во точка а од Анекс IV се утврдува во 
договорната документација, како што се известувања за договор, договорни документи или 
дополнителни документи. Секогаш кога е можно, овие технички спецификации треба да се 
дефинираат така што ќе го земат предвид критериумот на достапност за луѓе со посебни потреби 
или идејно решение за сите корисници. 

2. Техничките спецификации овозможуваат еднаков пристап за понудувачите и немаат ефект на 
создавање неоправдани пречки за отворањето на јавните набавки за конкуренција. 

3. Без да е во спротивност со  задолжителните национални технички прописи, во степенот во кој 
тие одговараат на правото на Заедницата, техничките спецификации ќе бидат формулирани: 

(а) или со упатување на техничките спецификации дефинирани во Анекс VI и, заради 
предност, на националните стандарди кои ги транспонираат европските стандарди, 
европските технички одобренија, општите технички спецификации, меѓународните 
стандарди, други технички референтни системи поставени од европските тела за 
стандардизација или, кога вакви не постојат, на национални стандарди, национални 
технички одобренија или национални технички спецификации во врска со идејното 
решение, пресметката и извршувањето на работите и употребата на производите. Секое 
упатување треба да биде придружено со зборовите ’или еднакво‘;  

(б) или во однос на извршувањето или функционалните барања; последното може да 
вклучува еколошки карактеристики. Сепак, овие параметри мора да бидат доволно 
прецизни за да им овозможат на понудувачите да го одредат предметот на договорот и за 
да им овозможат на договорните органи да го доделат договорот;  

(в) или во однос на извршувањето или функционалните барања како што се споменати во 
потстав (б), со упатување на спецификациите споменати во потстав (а) како начини за 
претпоставување на усогласеност со тоа извршување или функционални барања;  

(г) или со упатување на спецификациите споменати во потстав (а) за одредени 
карактеристики и со упатување на извршувањето или функционалните барања споменати 
во потстав (б) за други карактеристики. 

4. Кога договорен орган ја користи опцијата на упатување на спецификациите наведени во став 
3(а), не може да одбие понуда врз основа на тоа дека производите и услугите предмет на понудата 
не се во согласност со спецификациите на кои се повикал штом понудувачот со какви било 
соодветни средства во својата понуда за спецификацијата на договорниот орган докаже дека 
решенијата што ги предлага на еднаков начин ги задоволуваат условите дефинирани со 
техничките спецификации. 

Соодветните средства можат да бидат претставени со техничко досие на производителот или со 
извештај за анализа од признаено тело. 

5. Кога договорен орган ја користи опцијата утврдена во став 3 за да пропише услови за 
извршување или за функционални барања, не може да одбие понуда за работи, производи или 
услуги кои се во согласност со национален стандард кој транспонира Европски стандард, со 
Европско техничко одобрение, општа техничка спецификација, меѓународен стандард или 
технички референтни системи поставени од Европското тело за стандардизација, доколу тие 
спецификации се однесуваат на извршувањето или на функционалните барања што ги утврдил. 

Во својата понуда, понудувачот мора да докаже на задоволство на договорниот орган и со сите 
соодветни средства дека работата, производот или услугата кои се во согласност со стандардот ги 
исполнуваат извршувањето или функционалните барања на договорниот орган. 

Соодветните средства можат да бидат претставени со техничко досие на производителот или со 
извештај за анализа од признаено тело. 

6. Кога договорните органи утврдуваат еколошки карактеристики во вид на извршување или 
функционални барања како што се споменати во став 3(б), тие можат да користат детални 



спецификации или, ако е потребно, делови од нив како што се дефинирани со европски или 
(мулти)национални екоетикети или со која било друга екоетикета, под услов: 

- тие спецификации да се соодветни за да ги дефинираат карактеристиките на добрата или 
услугите кои се предмет на договорот, 

- барањата за етикетите да се изготвени врз основа на научни информации, 

- екоетикетите да се прифатени со користење постапка во која сите соодветни страни, како 
што се владини тела, потрошувачи, производители, дистрибутери и еколошки 
организации, можат да учествуваат, и  

- да се достапни за сите заинтересирани страни. 

Договорните органи можат да наведат дека производите и услугите кои ги носат екоетикетите се 
претпоставува дека се усогласени со техничките спецификации утврдени во договорните 
документи; тие мора да ги прифатат сите други соодветни средства за доказ, како што се техничко 
досие на производителот или извештај од анализа на признаено тело. 

7. ’Признаени тела‘, во смисла на овој член, се лаборатории за анализа и стандардизација и тела за 
сертификација и контрола кои се во согласност со применливите европски стандарди. 

Договорните органи ги прифаќаат сертификатите од признаени тела основани во други земји-
членки. 

8. Освен ако предметот на договорот не оправдува, техничките спецификации не упатуваат на 
специфична изработка или извор или посебен процес или трговски марки, патенти, видови или 
специфично потекло или производство кои имаат ефект на фаворизирање или отстранување на 
одредени претпријатија или одредени производи. Такво повикување е дозволено на исклучителна 
основа, кога не е можен доволно прецизен или разбирлив опис на предметот на договорот 
согласно со став 3 и 4; таквото повикување треба да биде придружено со зборовите ’или еднакво‘. 

 

Член 24 

Алтернативи 

1. Кога критериумот за доделување е оној на економски најповолна понуда, договорните органи 
можат да им дозволат на понудувачите да поднесуваат алтернативи. 

2. Договорните органи во известувањето за договор наведуваат дали дозволуваат алтернативи или 
не: алтернативи нема да бидат дозволени без оваа назнака. 

3. Договорните субјекти кои дозволуваат алтернативи, во договорните документи ги наведуваат 
минималните барања што треба да ги исполнат алтернативите и сите специфичните барања за 
нивно претставување. 

4. Само алтернативите што ги исполнуваат минималните барања утврдени од овие договорни 
органи ќе бидат земени предвид. 

Во постапките за доделување договори за јавни добра или услуги, договорни органи кои 
дозволиле алтернативи не можат да одбијат алтернатива на единствена основа дека, доколку е 
успешна, би довела или до договор за услуга наместо договор за јавни добра или до договор за 
добра наместо до договор за јавни услуги. 

Член 25 

Склучување поддоговори 

Во договорните документи, договорниот субјект може да побара или земја-членка може да му 
наложува да побара од понудувачот во својата понуда да го наведе секој дел од договорот за кој 
тој има намера да склучи поддоговор со трети страни, како и сите предложени поддоговорувачи. 

Ова наведување не го повредува прашањето за одговорноста на главниот економски оператор. 

Член 26 



Услови за исполнување договори 

Договорните органи можат да утврдуваат посебни услови во врска со исполнувањето договор под 
услов тие да се усогласени со правото на Заедницата и да се наведени во известувањето за договор 
или во спецификациите. Условите со кои се удредува исполнувањето договор може особено да се 
однесуваат на социјални прашања и прашања од областа на животната средина. 

Член 27 

Обврски во врска со даноци, заштита на животната средина, одредби за заштита при работа 
и работните услови 

1. Договорниот субјект може во договорните документи да ги наведе, или да биде обврзан од 
страна на земјата-членка да го стори тоа, телото или телата од кои кандидат или понудувач може 
да ги добие соодветните информации за обврските поврзани со даноци, со заштитата на животната 
средина, со одредбите за заштита при работа и работните услови кои се во сила во земјата-членка, 
регионот или местото каде што треба да се изведат работите или да се обезбедат услугите и кои се 
применливи на работите што се изведуваат на местото или усугите што се обезбедуваат во текот 
на исполнување на договорот. 

2. Договорниот субјект кој ги обезбедува информациите од став 1 бара од понудувачите или од 
кандидатите во постапката за доделување договор да наведат дека кога ја составувале нивната 
понуда, ги зеле предвид обврските во врска со одредбите за заштита при работа и работните 
услови кои се во сила во местото каде што треба да се изведе работата или да се обезбеди 
услугата. 

Првиот потстав нема да ја попречува примената на одредбите од член 55 кој се однесува на 
разгледувањето на невообичаено ниски понуди. 

 

ПОГЛАВЈЕ V 

Постапки 

Член 28 

Користење отворен повик, ограничен повик и постапки со преговарање и конкурентен 
дијалог 

При доделувањето на своите јавни договори, договорните органи ги применуваат националните 
постапки приспособени за целите на оваа директива. 

Тие ги доделуваат овие јавни договори со примена на отворен или на ограничен повик. Во 
специфичните околности изречно предвидени во член 29, договорните органи можат да ги 
доделуваат своите јавни договори по пат на конкурентен дијалог. Во специфичните случаи и 
околности изречно  наведени во членовите 30 и 31, тие можат да применуваат постапка со 
преговарање, со или без објавување известување за договор. 

Член 29 

Конкурентен дијалог 

1. Во случајот на особено сложени договори, земји-членки можат да предвидат дека кога 
договорните органи сметаат дека користењето отворен или ограничен повик нема да го овозможи 
доделувањето договор, тие можат да го искористат конкурентниот дијалог во согласност со овој 
член. 

Јавен договор се доделува врз единствена основа на критериумот за доделување на економски 
најповолната понуда. 

2. Договорните органи објавуваат известување за договор во кое ги наведуваат своите потреби и 
барања, кои ги дефинираат во тоа известување и/или во описен документ. 

3. Договорните органи со кандидатите избрани во согласност со релевантните одредби во 
членовите од 44 до 52, отвораат дијалог чија цел е да се идентификуваат и дефинираат средствата 



што најмногу одговараат за задоволување на нивните потреби. Тие во текот на овој дијалог со 
избраниот кандидат, можат да дискутираат за сите аспекти на договорот. 

Во текот на дијалогот, договорните органи осигуруват еднаквост во тертманот меѓу сите 
понудувачи. Особено, тие нема да даваат информации на дискриминаторски начин што на некои 
понудувачи може да им даде предност во однос на другите. 

Договорните органи не смеат да откриваат на други учесници предложени решенија или други 
доверливи информации пренесени од кандидат кој учествува во дијалогот без негова/нејзина 
согласност. 

4. Договорен орган може да предвиди постапката да се одвива во последователни фази за да се 
намали бројот на решенија за кои треба да се дискутира во текот на фазата на дијалог, ставајќи го 
критериумот за доделување во известувањето за договор или во описниот документ. Во 
известувањето за договор или во описниот документ, се наведува дека може да се прибегне кон 
оваа опција. 

5. Договорниот орган го продолжува таквиот дијалог сè додека да го идентификува решението или 
решенијата, доколку е потребно и откако ќе ги спореди, кои се способни да ги задоволат неговите 
потреби. 

6. Откако ќе објави дека дијалогот е завршен и откако ќе ги информира за тоа учесниците, 
договорниот орган бара од нив да ги поднесат своите крајни понуди врз основа на решението или 
решенијата претставени и специфицирани во текот на дијалогот. Овие понуди ги содржат сите 
потребни и неопходни елементи за извршување на проектот. 

Овие понуди може да бидат разјаснети, специфицирани и прецизно приспособени на барање на 
договорниот орган. Меѓутоа, вакво разјаснување, специфицирање, приспособување или 
дополнителни информации не смеат да вклучуваат измени на основните особини на понудата или 
повикот за прибирање понуди, чии варијации веројатно би ја нарушиле конкуренцијата или би 
имале дискриминаторски ефект. 

7. Договорните органи ги оценуваат примените понуди врз основа на критериумот за доделување 
утврден во известувањето за договор или описниот документ и ја избираат економски 
најповолната понуда во согласност со член 53. 

По барање на договорниот орган, од понудувачот идентификуван дека ја поднел економски 
најповолната понуда може да биде побарано да разјасни аспекти на понудата или да ги потврди 
заложбите содржани во понудата, под услов ова да нема ефект на приспособување на значајни 
аспекти на понудата или повикот за понуда и да нема опасност од нарушување на конкуренцијата 
или предизвикување дискриминација. 

8. Договорните органи можат да утврдат цени или исплати за учесниците во дијалогот. 

Член 30 

Случаи во кои е оправдано користењето на постапката со преговарање, со претходно 
објавување на известување за договор 

1. Договорните органи можат да ги доделуваат своите јавни договори со постапки со преговарање 
по објавување на известување за договор во следниве случаи: 

(а) во случајот на нерегуларни понуди или поднесување понуди кои се неприфатливи 
според националните одредби што одговараат на членовите 4, 24, 25, 27 и поглавје VII, 
како одговор на отворен или ограничен повик или конкурентен дијалог, сè додека не се 
значајно изменети оригиналните услови на договорот.  

Договорните органи треба да издадат известување за договор кога во постапката со 
преговарање ги вклучуваат сите или само понудувачите кои ги задоволуваат 
критериумите од членовите од 45 до 52 и кои, во текот на претходниот отворен или 
ограничен повик или конкурентен дијалог, поднеле понуди во согласност со формалните 
барања од постапката за прибирање понуди.  



(б) во исклучителни случаи, кога природата на работите, добрата или услугите или 
ризиците поврзани со нив не дозволуваат претходно целосно одредување на цената;  

(в) во случајот на услуги, меѓу другото, услуги од категорија 6 во Анекс II А и 
интелектуални улсуги, како што се услуги кои вклучуваат идејно решение за работи, во 
онаа мера во која природата на услугите што треба да обезбедат е таква што договорните 
спецификации не можат да се одредат со доволна прецизност, која дозволува доделување 
договор со избор на најдобра понуда во согласност со правилата со кои се уредува 
отворениот или ограничениот повик;  

(г) во однос на договори за јавни работи, за работи кои се извршуваат само за целите на 
истражување, тестирање или развој и кои намаат цел обезбедување профитабилност или 
надоместување на трошоците за истражување и развој. 

2. Во случаите наведени во став 1, договорните органи со понудувачите преговараат околку 
понудите поднесени од нивна страна за да ги приспособат кон барањата што ги поставиле во 
известувањето за договор, спецификациите и дополнителните документи, доколку ги има, и да ја 
побараат најдобрата понуда во согласност со член 53(1). 

3. Во текот на преговорите, договорните органи осигуруват еднаков тертман на сите понудувачи. 
Особено, тие нема да даваат информации на дискриминаторски начин што на некои понудувачи 
може да им даде предност во однос на другите. 

4. Договорни органи може да предвидат постапката со преговарање да се одвива во 
последователни фази за да се намали бројот на понуди за кои треба да се преговара, применувајќи 
го критериумот за доделување од известувањето за договор или од спецификациите. Во 
известувањето за договор или во спецификациите се наведува дали може да се прибегне кон оваа 
опција. 

Член 31 

Случаи во кои е оправдано користењето постапка со преговарање без објавување известување 
за договор 

Договорните органи можат да доделуваат јавни договори со постапки со преговарање без 
претходно објавување известување за договор во следниве случаи: 

(1) за договори за јавни работи, договори за јавни добра и договори за јавни услуги: 

(а) кога ниедна понуда или ниедна соодветна понуда или ниедна пријава не е поднесена 
како одговор на отворен повик или ограничен повик ако првичните услови од 
договорот значајно не се изменети и под услов да биде испратен извештај до 
Комисијата доколку таа го бара тоа;  

(б) кога, поради технички или уметнички причини, или од причини поврзани со 
заштитата на ексклузивни права, договорот може да се додели само на конкретен 
економски оператор;  

(в) сè додека е строго неопходно, кога поради крајна итност предизвикана од настани 
што не можеле да ги предвидат соодветните договорни субјекти, не можат да се 
почитуваат временските рокови за отворен повик, ограничен повик или постапка со 
преговарање со објавување известување за договор како што се споменати во член 30; 
Околностите земени предвид за да оправдаат крајна итност не смеат во ниеден случај 
да му се припишат на договорниот орган;  

(2) за договори за јавни добра: 

(a) кога опфатените производи се произведени целосно за целта на истражување, 
експериментирање, студија или развој; оваа одредба не се протега на производство во 
обем со кој би се постигнала комерцијална одржливост или надоместување на 
трошоците за истражување и развој.  

(б) за дополнителни испораки од страна на првичниот доставувач, кои се наменети или 
како делумна замена на вообичаените залихи или инсталации или како проширување на 



постојните залихи или инсталации, каде што промената на доставувачот би го обврзала 
договорниот субјект да купи материјал со поинакви технички карактеристики, што би 
резултирало во некомпатибилност или несразмерни технички тешкотии во работењето 
и одржувањето; должината на овие договори, како и онаа на повеќекратни договори, 
како општо правило, не смее да надминува три години;  

(в) за добра наведени и купени на пазар на стоки;  

(г) за набавка на добра под особено поволни услови, или од доставувач кој 
дефинитивно завршува со неговите деловни активности или од стечајни управници или 
ликвидатори на стечај, аранжман со доверители или слична постапка според 
националните закони или регулативи;  

(3) за договори за јавни услуги, кога предметниот договор следува по конкурс за идејно 
решение и мора, согласно со применливите правила, да биде доделен на успешниот 
кандидат или на еден од успешните кандидати, при што, во последниов случај, сите 
успешни кандидати мора да бидат поканети да учествуваат во преговорите;  

(4) за договори за јавни работи и договори за јавни услуги: 

(а) за дополнителни работи или услуги кои не се вклучени во првично разгледуваниот 
проект или во оригиналниот договор, но кои, преку непредвидени околности, станале 
неопходни за извршување на работите или услугите опишани во него, под услов тој да 
е доделен на економскиот оператор што извршува такви работи или услуги: 

- кога таквите дополнителни работи или услуги не можат да бидат технички или 
економично одделени од оригиналниот договор без големи проблеми за договорните 
органи, 

или 

- кога таквите дополнителни работи или услуги кои, иако можат да бидат одделени 
од извршувањето на оригиналниот договор, се строго неопходни за негово 
завршување; 

Сепак, вкупната вредност на договори доделени за дополнителни работи или услуги 
не може да надминуваат 50 % од износот на оригиналниот договор;  

(б) за нови работи или услуги кои се состојат од повторување слични работи или 
услуги што му се доделени на економскиот оператор на кој истите договорни органи му 
доделиле оригинален договор, под услов таквите работи или услуги да се во согласност 
со основниот проект за кој бил доделен оригиналниот договор според отворен или 
ограничен повик. 

Веднаш откако првиот проект е отворен за поднесување понуди, се открива можното користење на 
оваа постапка, а договорните органи, кога ги применуваат одредбите од член 7, го земаат предвид 
вкупниот проценет трошок од последователните работи и услуги; 

Оваа постапка може да се користи само во тек на трите години по склучувањето на оригиналниот 
договор. 

Член 32 

Рамковни спогодби 

1. Земји-членки може да предвидат дека договорните органи можат да склучуваат рамковни 
спогодби. 

2. За целта на склучување рамковна спогодба, договорните органи го следат правилникот за работа 
во оваа директива за сите фази сè до доделувањето договори врз основа на рамковна спогодба. 
Страните во рамковната спогодба се избираат со примена на критериумите за доделување 
утврдени согласно член 53. 

Договори врз основа на рамковна спогодба се доделуваат во согласност со постапките утврдени во 
ставовите 3 и 4. Овие постапки може да се применат само меѓу договорните органи и економските 
оператори кои биле оригинални страни во рамковната спогодба. 



При доделување договори врз основа на рамковна спогодба, страните не можат под никакви 
околности да вршат значјани измени во условите утврдени во таа рамковна спогодба, а особено во 
случајот наведен во став 3. 

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

Договорните органи не смеат некоректно да ги употребуваат рамковните спогодби или на начин 
со кој се попречува, ограничува или нарушува конкуренцијата. 

3. Каде што рамковна спогодба е склучена со еден економски оператор, договори врз основа на таа 
спогодба се доделуваат во границите на роковите утврдени во рамковната спогодба. 

За доделувањето на тие договори, договорните органи можат во писмена форма да се 
консултираат со операторот-страна во рамковната спогодба, барајќи од него доколку е потребно 
да ја дополни својата понуда.  

4. Каде што рамковна спогодба е склучена со неколку економски оператори, тие мора да бидат 
најмалку три на број, сè додека постои доволен број економски оператори кои ги задоволуваат 
критериумите за избор и/или прифатливи понуди кои ги задоволуваат критериумите за 
доделување. 

Договори врз основа на рамковни спогодби склучени со неколку економски оператори може да се 
доделуваат или: 

- со примена на условите утврдени во рамковната спогодба без повторно отворање 
конкурс, или 

- каде што сите услови не се утврдени во рамковната спогодба, кога страните повторно си 
конкурираат врз основа на истите услови и, доколку е потребно, попрецизно формулирани 
услови или спрема потребата, други услови споменати во спецификациите на рамковната 
спогодба, во согласност со следнава постапка: 

(а) за секој договор кој треба да се додели, договорните органи во писмена форма ги 
консултираат економските оператори способни да го извршат договорот;  

(б) договорните органи определуваат рок кој е доволно долг да овозможи да се 
поднесат понуди за секој посебен договор, водејќи сметка за фактори како што се 
сложеноста на предметот на договорот и времето потребно да се испратат понуди;  

(в) понуди се поднесуваат во писмена форма и нивната содржина останува доверлива 
сè додека не истече предвидениот временски рок за одговор;  

(г) договорните органи го доделуваат секој договор на понудувачот што ја поднел 
најдобрата понуда врз основа на критериумите за доделување утврдени во 
спецификациите на рамковната спогодба. 

Член 33 

Системи за динамично купување 

1. Земји-членки може да предвидат дека договорните органи можат да користат системи за 
динамично купување. 

2. Со цел да утврдат систем за динамично купување, договорните органи ги следат правилата за 
отворен повик во сите фази сè до доделувањето на договорите кои треба да се склучат согласно со 
овој систем. Сите понудувачи кои ги задоволуваат критериумите за избор и кои поднеле 
индикативна понуда која е во согласност со спецификацијата и сите можни дополнителни 
документи ќе бидат прифатени во системот; индикативните понуди можат да бидат подобрени во 
секое време под услов тие и понатаму да се во согласност со спецификацијата. Заради 
поставување на системот и доделувањето договори според тој систем, договорните органи 
користат единствено електронски средства во согласност со член 42 од (2) до (5). 

3. За целите на поставување на системот за динамично купување, договорните органи: 



(а) објавуваат известување за договор со кое јасно ставаат на знаење дека е опфатен 
систем за динамично купување;  

(б) ја наведуваат спецификацијата, меѓу другите работи, природата на набавките 
предвидени според тој договор, како и сите потребни информации кои се однесуваат на 
системот на купување, користената електорнска опрема и решенијата за техничко 
повразување и спецификации;  

(в) нудат преку електронски средства, на објавата на известувањето и сè до истекувањето 
на системот, неограничен, директен и целосен пристап до спецификациите и до сите 
дополнителни документи, а во известувањето ја наведуваат Интернет-адресата на која 
можат да бидат консултирани овие документи. 

4. Договорните органи, до крајот на целиот период на системот за динамично купување, на секој 
економски оператор му даваат можност да поднесе индикативна понуда и да биде прифатен во 
системот според условите наведени во став 2. Тие ја завршуваат оцената за максимум 15 дена од 
датумот на поднесување на индикативната понуда. Меѓутоа, тие можат да го продолжат периодот 
за оценување под услов во меѓувреме да не е издадена ниедна покана за учество на тендер. 

Договорниот орган во првата можна пригода го информира понудувачот наведен во првиот 
потстав за неговото прифаќање во системот за динамично купување или за одбивањето на 
неговата индикативна понуда. 

5. Секој посебен договор мора да биде предмет на покана за учество на тендер. Пред да издадат 
покана за учество на тендер, договорните органи издаваат поедноставено известување за договор 
со кое ги покануваат сите заинтересирани економски оператори да поднесат индикативна понуда о 
согласно став 4, во временски рок кој не може биде помал од 15 дена од датумот на кој било 
испратено поедноставеното известување. Договорните органи не можат да продолжат со 
прибирањето понудо сè додека не го завршат оценувањето на сите индикативни понуди примени 
до тој краен рок. 

6. Договорните органи ги покануваат сите понудувачи прифатени во системот да поднесат понуда 
за секој посебен договор кој треба да се додели според системот. За таа цел, поставуваат рок за 
поднесување понуди. 

Тие го доделуваат договорот на понудувачот што ја поднел најдобрата понуда врз основа на 
критериумите за доделување утврдени во известувањето за договор за поставувањето на системот 
за динамично купување. Овие критериуми, доколу е погодно, може попрецизно да бидат 
формулирани во поканата спомената во првиот потстав. 

7. Систем за динамично купување не може да трае повеќе од четири години, освен во добро 
оправдани исклучителни случаи. 

Договорни органи не можат да го користат овој систем за да спречат, ограничат или нарушат 
конкуренција. 

Никакви трошоци не смеат да им се наплатуваат на заинтересираните економски оператори или 
страни во системот. 

Член 34 

Договори за јавни работи: посебни правила за субвенционирани станбени шеми 

Во случајот на јавни договори во врска со проектирање и изградба на субвенционирани станбени 
шеми чија големина и сложеност и проценетото времетраење на опфатените работи бараат 
планирањето од почетокот да се заснова на тесна соработка во тим составен од претставници на 
договорните органи, експерти и изведувачот одговорен за извршување на работите, може да се 
усвои посебна постапка за избирање на изведувачот најподобен за интеграција во тимот. 

Особено, договорните органи во известувањето за договор вклучуваат колку што е можно поточен 
опис на работите што треба да се извршат така што да им се овозможи на заинтересираните 
изведувачи да формираат целосна слика за проектот.  Покрај тоа, договорните органи, во 
согласност со квалитативните критериуми за избор споменати во членовите од 45 до 52, ги 



утврдуваат во такво известување за договор личните, техничките, економските и финансиските 
услови што треба да ги исполнат кандидатите. 

Каде што е усвоена таква постапка, договорните органи ги применуваат членовите 2, 35, 36, 38, 39, 
41, 42, 43 и од 45 до 52. 

 

ПОГЛАВЈЕ VI 

Правила за објавување и транспарентност 

Дел 1 

Објавување на известувања 

Член 35 

Известувања 

1. Договорните органи ги ставаат на знаење, по пат на претходно информациско известување 
објавено од Комисијата или од нив на нивниот ’профил на купувач‘, како што се опишува во точка 
2(б) од Анекс VIII: 

(а) кога се во прашање добра, проценетата вкупна вредност на договорите или на 
рамковните спогодби по област на производ, која тие имаат намера да ја доделат во текот 
на следните 12 месеци, кога вкупната проценета вредност, имајќи ги предвид членовите 7 
и 9, е еднаква или поголема од 750.000 евра. 

Областа на производот се утврдува од страна на договорните органи во консултација со 
ЦПВ-номенклатурата;  

(б) кога се во прашање добра, проценетата вкупна вредност на договорите или рамковните 
спогодби во секоја од категориите на услуги наброени во Анекс II А кои имаат намера да 
ги доделат во текот на следните 12 месеци, каде што таквата проценета вкупна вредност, 
имајќи ги предвид одредбите од член 7 и 9, е еднаква или поголема од 750.000 евра;  

(в) кога се во прашање работи, основните карактеристики на договорите или на 
рамковните спогодби, кои тие имаат намера да ги доделат, чија проценета вредност е 
еднаква или поголема од прагот во член 7, имајќи го предвид член 9. 

Известувањата споменати во потставовите (а) и (б) се испраќаат до Комисијата или се објавуваат 
на профилот на купувач веднаш штом е можно по започнувањето на буџетската година.  

Известувањето споменато во потстав (в) се испраќа до Комисијата или се објавува на профилот на 
купувач веднаш штом е можно по одлуката со која се одобрува планирањето на договорите за 
работи или рамковните спогодби што имаат намера да ги доделат договорните органи. 

Договорните органи кои објавуваат претходно известување за договор на нивните профили на 
купувачи испраќаат електронски до Комисијата известување за објавувањето на претходното 
информациско известување на профил на купувач, во согласност со форматот и деталните 
постапки за испраќање известувања наведени во точка 3 од Анекс VIII. 

Објавување на известувањата споменати во потставовите (а), (б) и (в) е задолжително само кога 
договорните органи ја користат опцијата на скратување на роковите за приемот на понуди како 
што е утврдено во член 38(4). 

Овој став не се применува на постапки со преговарање без претходното објавување известување за 
договор. 

2. Договорни органи кои сакаат да доделат јавен договор или рамковна спогодба со отворен повик, 
ограничен повик или, според условите утврдени во член 30, постапка со преговарање со 
објавувањето известување за договор или, според условите утврдени во член 29, конкурентен 
дијалог, ја ставаат на знаење нивната намера по пат на известување за договор. 

3. Договорни органи кои сакаат да постават систем за динамично купување ја ставаат на знаење 
нивната намера по пат на известување за договор. 



Договорни органи кои сакаат да доделат договор врз основа на систем за динамично купување ја 
ставаат на знаење нивната намера по пат на поедноставено известување за договор. 

4. Договорни органи кои доделиле јавен договор или склучиле рамковна спогодба испраќаат 
известување за резултатите од постапката за доделување најдоцна за 48 дена по доделувањето на 
договорот или склучувањето на рамковната спогодба. 

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

Договорни органи испраќаат известување за резултатите од доделувањето договори врз основа на 
систем за динамично купување за 48 дена од доделувањето на секој договор. Меѓутоа, тие можат 
да ги групираат таквите известувања на квартална основа. Во тој случај, тие ги испраќаат групните 
известувања за 48 дена од крајот на секој квартал. 

Во случајот на јавни договори за услуги набројани во Анекс II Б, договорните органи во 
известувањето наведуваат дали се согласуваат со нивно објавување. За таквите договори за услуги, 
Комисијата ги составува правилата за изготвување статистички извештаи врз основа на такви 
известувања и за објавувањето на тие извештаи во согласност со постапката утврдена во член 
77(2). 

Одредени информации за доделувањето договори или склучувањето рамковни спогодби може да 
бидат задржани од објавување кога пуштањето такви информации би ја попречувала примената на 
правото или инаку би била спротивна на јавниот интерес, би ги повредувала законските 
комерцијални интереси на економски оператори, јавни или приватни, или може да штети на 
праведната конкуренција меѓу нив. 

 

Член 36 

Форма и начин на објавување известувања 

1. Известувањата ги опфаќаат информациите споменати во Анекс VII А и, спрема потребата, сите 
други информации кои договорните органи ги сметаат за  корисни во форматот на стандардните 
обрасци усвоена од Комисијата во согласност со постапката од член 77(2). 

2. Известувања испратени од договорни органи до Комисијата се испраќаат или преку електронски 
средства во согласност со форматот и постапката за пренос наведена во Анекс VIII, став 3, или 
преку други средства. Во случај на прибегнување кон забрзаната постапка утврдена во член 38(8), 
известувања мора да се испраќаат или преку телефакс или преку електронски средства, во 
согласност со форматот и постапката за пренос наведена во точка 3 од Анекс VIII. 

Известувања се објавуваат во согласност со техничките карактеристики за објавување утврдени во 
точка 1(а) и (б) од Анекс VIII. 

3. Известувања составени и пренесени преку електронски средства во согласност со форматот и 
постапката за пренос наведена во точка 3 од Анекс VIII се објавуваат најдоцна за пет дена откако 
се испратени. 

Известувања кои не се пренесени преку електронски средства во согласност со форматот и 
постапката за пренос наведена во точка 3 од Анекс VIII се објавуваат најдоцна за 12 дена откако се 
испратени, или во случајот на забрзана постапка спомената во член 38(8), најдоцна за пет дена 
откако се испратени. 

4. Известувања за договори се објавуваат целосно на службен јазик на Заедницата кој е избран од 
договорниот орган, при што оваа верзија на оригиналниот јазик го претставува единствениот 
автентичен текст. Резиме на важните елементи од секое известување се објавува на другите 
службени јазици. 

Трошоците на Комисијата за објавување на овие известувања ги поднесува Заедницата. 

5. Известувањата и нивната содржина не смеат да се објавуваат на национално ниво пред датумот 
на кој се испратени до Комисијата. 



Известувања објавени на национално ниво нема да содржат информации освен оние содржани во 
известувањата испратени до Комисијата или објавени на профил на купувач во согласност со 
првиот потстав од член 35(1), но го споменуваат датумот на испраќање на известувањето до 
Комисијата или неговото објавување на профилот на купувач. 

Претходни информациски известувања не смеат да се објавуваат на профил на купувач пред да се 
испрати до Комисијата известување за нивно објавување во таа форма; во нив се споменува 
датумот на тоа испраќање. 

6. Содржината на известувања кои не се испратени преку електронски средства во согласност со 
форматот и постапката за пренос наведена во точка 3 од Анекс VIII се ограничени на приближно 
650 збора. 

7. Договорните субјекти мора да бидат во можност да обезбедат доказ за датумите на кои се 
испратени известувањата. 

8. Комисијата му дава на договорниот орган потврда за објавувањето на испратените информации, 
во која го споменува датумот на тоа објавување. Таквата потврда претставува доказ за 
објавувањето. 

Член 37 

Незадолжително објавување 

Договорните органи, согласно член 36, можат да објавуваат известувања за јавни договори кои не 
подложат на барањата за објавување утврдени во оваа директива. 

Дел 2 

Временски рокови 

Член 38 

Временски рокови за прием на барања за учество и за прием на понуди 

1. При определувањето на временските рокови за приемот на понуди и барањата за учество, 
договорните органи водат сметка особено за сложеноста на договорот и времето потребно за 
составување понуди, без да се повредуваат минималните временски рокови поставени со овој 
член. 

2. Во случајот на отворен повик, минималниот временски рок за прием на понуди е 52 дена од 
датумот на кој било испратено известувањето за договор. 

3. Во случајот на ограничен повик, постапки со преговарање без објавување известување за 
договор споменати во член 30 и конкурентниот дијалог: 

(а) минималниот временски рок за прием на барања за учество е 37 дена од датумот на кој 
е испратено известувањето за договор;  

(б) во случајот на ограничен повик, минималниот временски рок за приемот на понуди е 
40 дена од датумот на кој е испратена поканата. 

4. Кога договорните органи објавиле претходно информациско известување, минималниот 
временски рок за приемот на понуди според ставовите 2 и 3(б), како општо правило, може да биде 
скратен на 36 дена, но под ниедни околности на помалку од 22 дена. 

Временскиот рок тече од датумот на кој било испратено известувањето за договор, во отворен 
повик, и од датумот на кој била испратена поканата за учество на тендер со ограничен повик. 

Скратените временски рокови споменати во првиот потстав ќе бидат дозволени ако претходното 
информациско известување ги опфаќало сите потребни информации за известувањето за договор 
во Анекс VII А, сè додека тие информации се достапни во времето на објавување на 
известувањето и претходното информациско известување било испратено за објавување помеѓу 52 
дена и 12 месеци пред датумот на кој било испратено известувањето за договор. 

5. Онаму каде што известувања се составени и пренесени преку електронски средства во 
согласност со форматот и постапката за пренос наведени во точка 3 од Анекс VIII, временските 



рокови за приемот на понуди од ставовите 2 и 4 за отворен повик и временските рокови за 
приемот на барања за учество од став 3(а) може да се скратат за седум дена. 

6. Временските рокови за прием на понуди споменати во ставовите 2 и 3(б) може да се намалат за 
пет дена онаму каде што договорниот орган нуди неограничен и целосен директен пристап преку 
електронски средства до договорните документи и сите дополнителни документи од датмот на 
објавување на известувањето, во согласност со Анекс VIII, специфицирајќи ги во текстот на 
известувањето Интернет-адресите на кои е достапна оваа документација. 

Ова намалување може да се додаде на она споменато во став 5. 

7. Ако од какви било причини спецификациите и придружните документи или дополнителни 
информации, иако навремено побарани, не се обезбедени во временските рокови утврдени во 
членовите 39 и 40, или каде што понуди можат да се прават само по посета на локацијата или 
преглед на самото место на документите што ги придружуваат договорните документи, 
временските рокови за приемот на понуди се продолжува за да можат сите соодветни економски 
оператори да бидат свесни за сите информации потребни за да се изведат понуди. 

8. Во случајот на ограничен повик или постапки со преговарање со објавување известување за 
договор споменати во член 30, онаму каде што итност доведува до неприменливост на 
временските рокови утврдени во овој член, договорните органи можат да определат: 

(а) временски рок за приемот на барањата за учество, кој не смее да биде помалку од 15 
дена од датумот на кој било испратено известувањето за договор, или помалку од 10 дена 
ако известувањето било испратено преку електронски средства, во согласност со 
форматот и постапката за испраќање известувања наведени во точка 3 од Анекс VIII;  

(б) и, во случајот на ограничен повик, временски рок за приемот на понуди кој нема да 
биде помалку од 10 дена од датумот на поканата за учество на тендер. 

Член 39 

Отворен повик: спецификации, дополнителни документи и информации 

1. Во отворен повик, онаму каде што договорните органи не нудат неограничен и целосен 
директен пристап преку електронски средства до спецификациите и сите придружни документи, 
во согласност со член 38(6), спецификациите и дополнителните документи се испраќаат до 
економски оператори за шест дена од прием на барањето за учество, под услов барањето да е 
дадено навреме пред крајниот рок за поднесување понуди. 

2. Под услов да се побарани навреме, договорните субјекти или надлежните сектори обезбедуваат 
дополнителни информации во врска со спецификациите и сите придружни документи најдоцна за 
шест дена пред крајниот рок определен за приемот на понудите. 

Дел 3 

Содржина на информации и средства за пренос 

Член 40 

Покани за поднесување понуда, учество во дијалогот или преговарање 

1. Во ограничен повик, постапки со конкурентен дијалог и постапки со преговарање со објавување 
известување за договор во смисла на член 30, договорните органи истовремено и во писмена 
форма ги покануваат избраните кандидати да ги поднесат своите понуди или да преговараат или, 
во случајот на конкурентен дијалог, да учествуваат во дијалогот. 

2. Поканата за кандидатите вклучува или: 

- копија од спецификациите или од описниот документ и сите придружни документи, или 

- упатување на увид во спецификациите и другите документи наведени до првата алинеја 
кога тие се директно достапни преку електронски средства во согласност со член 38(6). 

3. Онаму каде што субјект различен од договорниот орган одговорен за постапката на доделување 
ги има спецификациите, описниот документ и/или некакви придружни документи, во поканата се 
наведува адресата на која може да се побараат тие спецификации, тој описен документ и тие 



документи и, по потреба, крајниот рок за барање такви документи, износот што треба да се плати 
за да се добијат и секаква постапка за плаќање. Надлежната институција по прием на барање, без 
одложување, ја испраќа таа документација на економскиот оператор. 

4. Дополнителните информации на спецификациите, описниот документ или придружните 
документи, договорниот орган или надлежната институција ги испраќа за не помалку од шест дена 
пред крајниот рок определен за прием на понуди, под услов навреме да се побарани. Во случајот 
на ограничена или забрзана постапка, тој период ќе биде 4 дена. 

5. Покрај тоа, поканата да се поднесе понуда, да се учествува во дијалог или да се преговара мора 
да содржи најмалку: 

(а) упатување на објавеното известување за договор;  

(б) крајниот рок за прием на понудите, адресата на која мора да бидат испратени понудите 
и јазикот или јазиците на кои мора да бидат составени понудите;  

(в) во случај на конкурентен дијалог, датумот и адресата определени за почеток на 
консултациите и користениот јазик или јазици;  

(г) упатување на сите можни дополнителни придружни документи кои треба да се 
поднесат, било како поддршка на изјави на понудувачот кои можат да се проверат, во 
согласност со член 44, било како дополнување на информациите споменати во тој член, и 
под условите утврдени во членовите 47 и 48;  

(д) соодветните коефициенти за критериуми за доделувањето на договорот или, по 
потреба, тие критериуми по опаѓачки редослед на значење, доколку не се дадени во 
известувањето за договор, спецификациите или описниот документ. 

Сепак, во случајот на договори доделени во согласност со правилата утврдени во член 29, 
информациите споменати погоре во (б) нема да се појават во поканата да се учествува во 
дијалогот, но ќе се појават во поканата да се поднесе понуда. 

Член 41 

Информирање кандидати и понудувачи 

1. Договорните органи веднаш штом ќе биде можно, ги информираат кандидатите и понудувачите 
за одлуките постигнати во врска со склучувањето рамковна спогодба, доделувањето на договорот 
или прием во систем за динамично купување, вклучувајќи ги сите основи за секоја одлука да не се 
склучи рамковна спогодба или додели договор за кој постои повик за конкурс или повторно да се 
почне постапка или спроведе систем за динамично купување; таа информација се дава во писмена 
форма по барање до договорните органи. 

2. По барање на соодветната страна, договорниот орган што е можно побрзо го информира: 

- секој неуспешен кандидат за причините за одбивањето на неговата пријава, 

- секој неуспешен понудувач за причините за одбивањето на неговата понуда, вклучувајќи 
ги и случаите споменати во член 23, ставови 4 и 5, причините за својата одлука за 
нееднаквост или својата одлука дека работите, добрата или услугите не ги исполнуваат 
барањата за извршување или функционалните барања, 

- секој понудувач кој дал прифатлива понуда за карактеристиките и релативната предност 
на избраната понуда, како и името на најуспешниот понудувач или страните во 
рамковната спогодба. 

Потребното време под ниедни околности не смее да надминува 15 дена од прием на писменото 
барање. 

3. Сепак, договорните органи можат да одлучат да задржат одредени информации споменати во 
став 1, кои се однесуваат на доделувањето договори, склучувањето рамковни спогодби или прием 
во систем за динамично купување, кога пуштањето такви информации би ја попречувала 
примената на правото, инаку би била спротивна на јавниот интерес, би ги повредувала законските 
комерцијални интереси на економски оператори, било јавни или приватни, или може да ја 
повредува праведната конкуренција меѓу нив. 



Дел 4 

Комуникација 

Член 42 

Правила што се применуваат на комуникацијата 

1. Целата комуникација и размена на информации опфатена во овој наслов може да биде преку 
пошта, преку факс, преку електронски средства, согласно ставовите 4 и 5, преку телефон во 
случаите и околностите споменати во став 6 или преку комбинација на овие средства, според 
изборот на договорниот орган. 

2. Избраните средства за комуникација мора да бидат општо достапни и, според тоа, да не го 
ограничуваат пристапот на економски оператори до постапката за прибирање понуди. 

3. Комуникацијата и размената, како и складирањето информации се спроведува на начин со кој ќе 
се обезбеди да бидат зачувани интеграцијата на податоците и доверливоста на понудите и 
барањата за учество, а договорните органи да ја прегледуваат содржината на понудите и барањата 
за учество само откако ќе истече временскиот рок утврден за нивно поднесување. 

4. Алатките што се користат за комуницирање преку електронски средства, како и нивните 
технички карактеристики, мора да бидат недискриминаторски, општо достапни и оперативни со 
производите на информациската и комуникациската технологија кои се во општа употреба. 

5. Следниве правила се применливи за уреди за електронски пренос и прием на понуди и уреди за 
електронски прием на барања за учество: 

(а) информации кои се однесуваат на спецификации неопходни за електронското 
поднесување понуди и барања за учество, вклучително и шифри, ќе бидат достапни на 
заинтересираните страни. Покрај тоа, уредите за електронски прием на понуди и барања 
за учество треба да ги исполнуваат барањата од Анекс X;  

(б) Земји-членки, во согласност со член 5 од Директива 1999/93/ЕЗ, можат да бараат 
електронските понуди да бидат придружени со софистициран електронски потпис во 
согласност со став 1 од него;  

(в) Земји-членки можат да воведат или одржуваат доброволни шеми за акредитација 
насочени кон зајакнување на нивото на обезбедување на услугата на давање сертификат за 
овие уреди;   

(г) понудувачи или кандидати се залагаат, пред истекот на временскиот рок утврден за 
поднесување на понуди или барања за учество, да ги поднесат документите, 
сертификатите и изјавите споменати во членовите од 45 до 50 и член 52 ако тие не 
постојат во електронска форма. 

6. Следниве правила се применуваат на преносот на барања за учество: 

(а) барања за учество во постапки за доделување јавни договори може да се направи во 
писмена форма или преку телефон;  

(б) каде што барања за учество се направени преку телефон, мора да се испрати писмена 
потврда пред истекот на временскиот рок утврден за нивен прием;  

(в) договорните органи може да бараат барањата за учество направени преку факс да мора 
да бидат потврдени преку пошта или преку електронски средства, кога ова е неопходно за 
целите на правен доказ. Секое вакво барање, заедно со временскиот рок за испраќање 
потврда преку пошта или електронски средства, мора да биде наведено од договорниот 
орган во известувањето за договор. 

Дел 5 

Извештаи 



Член 43 

Содржина на извештаите 

За секој договор, рамковна спогодба и секое воспоставување систем за динамично купување, 
договорните органи составуваат писмен извештај кој го вклучува најмалку следново: 

(а) називот и адресата на договорниот орган, предметот и вредноста на договорот, рамковната 
спогодба или системот за динамично купување;  

(б) имињата на успешните кандидати или понудувачи и причините за нивен избор;  

(в) имињата на одбиените кандидати или понудувачи и причините за нивно одбивање;  

(г) причините за одбивање понуди за кои се смета дека биле невообичаено ниски;  

(д) името на успешниот понудувач и причините поради кои неговата понуда била избрана и, 
доколку е познато, делот од договорот или рамковната спогодба за кој успешниот понудувач има 
намера да склучи поддоговор со трети страни.  

(ѓ) за постапки со преговарање, околностите споменати во членовите 30 и 31 кои го оправдуваат 
користењето на овие постапки;  

(е) што се однесува до конкурентниот дијалог, околностите како што се утврдени со член 29 кои 
го оправдуваат користењето на оваа постапка;  

(ж) доколку е потребно, причините поради кои договорниот орган одлучил да не додели договор 
или рамковна спогодба или да воспостави систем за динамично купување; 

Договорните органи ги преземаат сите соодветни мерки за да го документираат напредувањето на 
постапките за доделување кои се вршат преку електронски средства. 

Извештајот, или неговите главни особини, се доставува до Комисијата доколку таа го бара тоа. 



 

ПОГЛАВЈЕ VII 

Спроведување на постапката 

 

Дел 1 

Општи одредби 

 

Член 44 

Утврдување на способноста и избор на учесници и доделување дoговори 

1. Договорите се доделуваат врз основа на критериумите утврдени во членовите 53 и 55 и имајќи 
го предвид член 24, откако договорните органи ќе ја проверат способноста на економските 
оператори кои не се исклучени согласно со членовите 45 и 46, согласно со критериумите за 
економска и финансиска состојба, за професионална и техничка компетентност или способност 
наведени во членовите од 47 до 52, и согласно со правилата и критериумите за недискриминација 
наведени во став 3, каде што е соодветно.  

2. Договорните органи може да бараат од кандидатите и од понудувачите да ги исполнуваат 
минималните нивоа на капацитет во согласност со членовите 47 и 48. 

Степенот на информации наведени во членовите 47 и 48 и минималните нивоа на способност 
потребни за конкретен договор мора да биде поврзан и пропорционален со предметот на 
договорот. 

Овие минимални нивоа се наведуват во известувањето за договор. 

3. Во постапка со ограничен повик, постапка со преговарање со објавување известување за 
договор и во постапка со конкурентен дијалог, договорните органи можат да го ограничат бројот 
на способни кандидати кои ќе ги покани да поднесат понуда, да преговараат или да учествуваат во 
дијалог, под услов да има доволен број способни кандидати. Договорните органи ги наведуваат во 
известувањето за договор целта и критериумите или правилата за недискриминација што 
планираат да ги применуваат, минималниот број кандидати што планираат да ги поканат и, каде 
што е соодветно, максималниот број кандидати. 

Во постапка со ограничен повик, минималниот број е пет. Во постапка со преговарање со 
објавување известување за договор и постапка со конкурентен дијалог, минималниот број е три. 
Во секој случај, бројот на кандидати што се повикани да учествуваат треба да е доволен за да се 
обезбеди вистинска конкуренција. 

Договорните органи ги покануваат најмалку минималниот број кандидати кој е однапред 
поставен. Кога бројот на кандидати што ги исполнува критериумите за избор и минималните 
нивоа за способност е под минималниот број, договорниот орган може да ја прекине постапката со 
тоа што ќе го покани кандидатот (кандидатите) со потребните способности. Во контекст на оваа 
иста постапка, договорниот орган не може да вклучи други економски оператори кои не побарале 
да учествуваат или кандидати кои ги немаат потребните способности. 

4. Кога договорните органи ја избираат опцијата да го намалат бројот на решенија за дискусија 
или бројот на понуди за преговарање, како што е утврдено во членовите 29(4) и 30(4), тие го 
прават тоа со примена на критериумите утврдени во известувањето за договор, во спецификациите 
или во описниот документ. Бројот што ќе се добие во последната фаза треба да е доволен за 
вистинска конкуренција, до степен колку што има доволно решенија или способни кандидати. 

 

Дел 2 

Критериуми за квалитативна селекција 

 



Член 45 

Лична ситуација на кандидатот или понудувачот 

1. Сите кандидати или понудувачи за кои е изречена конечна пресуда за една или за повеќе од 
причините наведени подолу, и договорниот орган знае за тоа, се исклучуваат од учество во јавен 
договор: 

(а) учество во криминална организација, како што е дефинирана во член 2(1) од 
Заедничката акција на Советот 98/733/JHA1;  

(б) корупција, како што е дефинирана во член 3 од Законот на Советот од 26 мај 1997 
година2 и во член 3(1) од Заедничката акција на Советот 98/742/JHA3, соодветно;  

(в) измама со значење од член 1 од Конвенцијата за заштита на финансиските интереси на 
Европските заедници4;  

(г) перење пари, како што е дефинирано во член 1 од Директива 91/308/EEЗ на Советот од 
10 јуни 1991 година за спречување употреба на финансискиот систем за целите на перење 
пари5. 

Земјите-членки ги специфицираат, согласно со нивното национално законодавство и имајќи го 
предвид законодавството на Заедницата, условите за спроведување на овој став. 

Тие може да не го земат предвид условот од првиот став за општ интерес.  

За целите на овој став, договорните органи, каде што е соодветно, бараат од кандидатите или од 
понудувачите да ги обезбедат документите наведени во став 3 и може, кога се сомневаат во 
личната ситуација на такви кандидати или понудувачи, да побараат од надлежни органи какви 
било информации што сметаат дека се неопходни за личната ситуација на кандидатите или 
понудувачите за кои станува збор. Кога информациите се за кандидат или за понудувач чие главно 
седиште е во држава различна од државата на договорниот орган, договорниот орган може да 
побара соработка со надлежните органи. Имајќи го предвид националното законодавство на 
земјата-членка каде што се наоѓа главното седиште на кандидатите или понудувачите, овие 
барања се поднесуваат до правни и/или физички лица, вклучувајќи, доколку е соодветно, 
директори на компании и кои било лица што имаат овластување за репрезентација, донесување 
одлуки или контрола во однос на кандидатот или понудувачот. 

2. Секој економски оператор може да се исклучи од учество во договор доколку: 

(а) е банкрот или е во процес на ликвидација, при што неговите активности ги спроведува 
суд, има аранжман со доверители, неговите деловни активности се суспендирани или е во 
слична ситуација која е резултат на слична постапка според националното законодавство;  

(б) е во постака за прогласување банкрот, постапка за одлука за задолжителна ликвидација 
или судска управа или е во аранжман со доверители или во каква било слична постапка 
согласно со националното законодавство;  

(в) е обвинет со пресуда која има сила на рес јудиката (правосилна пресуда) во согласност 
со правните одредби на земјата за каков било прекршок во врска со неговото 
професионално однесување;  

(г) е виновен за сериозен професионален прекршок докажан со какви било средства што 
може да ги прикажат договорните органи;  

(д) не ги исполнил обврските во врска со плаќање придонеси за социјално осигурување во 
согласност со правните одредби на земјата во која се наоѓа главното седиште или со 
одредбите на земјата на договорниот орган;  

                                                 
1 Сл. весник L 351, 29.12.1998 год., стр. 1. 
2 Сл. весник C 195, 25.6.1997 год., стр. 1. 
3 Сл. весник L 358, 31.12.1998 год., стр. 28. 
4 Сл. весник C 316, 27.11.1995 год., стр. 48 
5 Сл. весник L 166, 28.6.1991 год., стр.77. Директива последно изменета со Директива 2001/97/EЗ на Европскиот 
парламент и Советот од 4 декември 2001 (Сл. весник L 344, 28.12.2001 год., стр. 76)  



(ѓ) не ги исполнил обврските во врска со плаќање даноци согласно со правните одредби на 
земјата во која се наоѓа неговото главно седиште или со одредбите на земјата на 
договорниот орган;  

(е) е виновен за сериозно лажно претставување при доставување на информациите 
потребни согласно со овој дел или не ги доставил таквите информации. 

Земјите-членки ги специфицираат, согласно со нивното национално законодавство и имајќи го 
предвид законодавството на Заедницата, условите за спроведување на овој став. 

3. Договорните органи го прифаќаат следново како доволен доказ дека ниеден од случаите 
утврдени во ставовите 1 или 2 (а), (б), (в), (д), или (ѓ) не се однесува на економскиот оператор:  

(а) во случај на ставовите 1 и 2(а), (б) и (в), извадок од „судска евиденција“ или, доколку не 
постои таква евиденција, каков било документ издаден од надлежен судски или 
административен орган во земјата на потекло или во земјата од каде што доаѓа лицето кое 
прикажува дека ги исполнува овие барања;  

(б) во случај на став 2(д) или (ѓ), сертификат издаден од надлежен орган во односната 
земја-членка. 

Кога земјата за која станува збор не издава такви документи или сертификати, или кога таквите 
документи или сертификати не ги опфаќаат сите случаи наведени во ставовите 1 и 2 (а), (б) и (в), 
тие може да се заменат со заверена изјава или, во земјите-членки каде што нема правна одредба за 
заверена изјава, со изјава дадена од лицето пред надлежен судски или административен орган, 
нотар или надлежно професионално или трговско тело, во земјата на потекло или во земјата од 
каде што е лицето.  

4. Земјите-членки ги назначуваат органите и телата кои можат да ги издаваат документите, 
сертификатите или изјавите наведени во став 3 и ја известуваат за тоа Комисијата. Ова 
известување не е во спротивност со законот за заштита на податоци.  

 

Член 46 

Способност за извршување на професионалните активности 

Од сите економски оператори кои сакаат да учествуваат во јавен договор може да се побара да го 
докажат нивното членство, како што е пропишано во земјата-членка каде што се наоѓа нивното 
седиште, во еден од професионалните или трговски регистри или да достават заверена изјава или 
сертификат како што е пропишано во Анекс IX А за договори за јавни работи, во Анекс IX Б за 
договори за јавни стоки и Анекс IX В за договори за јавни услуги. 

Во постапките за доделување договори за јавни услуги, до степен до кој кандидатите или 
понудувачите мора да имаат конкретно овластување или да бидат членови на одредена 
организација за да можат да ја обезбедат услугата за која станува збор во нивната земја на потекло, 
договорниот орган може да побара од нив да докажат дека имаат такво овластување или членство. 

 

Член 47 

Економска и финансиска состојба 

1. Како општо правило, доказ за економската и финансиската ситуација на економските оператори 
може да биде една или повеќе од следниве референци: 

(а) соодветни банкарски извештаи или, кога е соодветно, доказ за релевантно 
професионално осигурување од ризик;  

(б) прикажување биланси на состојба или извадоци од биланси на состојба, во случаи кога 
објавувањето биланс на состојба е пропишано со законодавството на земјата во која е 
основан економскиот оператор;  

(в) извештај за вкупниот промет на претпријатието и, кога е соодветно, прометот во областа 
опфатена со договорот за максимум трите последни години за кои се расположливи ваквите 



информации, во зависност од датумот на кој е основано претпријатието или на кој 
економскиот оператор започнал со трговија, до степен до кој се расположливи податоците 
за прометот.  

2. Економскиот оператор, кога е соодветно и за одреден договор, може да се поткрепи на 
капацитетот на други субјекти, без оглед на правната природа на врските со тие субјекти.  Во 
таков случај, тој мора да докаже пред договорниот орган дека ќе ги има на располагање 
потребните ресурси, на пример, тие субјекти да основаат претпријатие за таа цел. 

3. Под истите услови, група економски оператори како што е пропишано во член 4 може да се 
потпре на капацитетите на учесници во групата или на други субјекти. 

4. Договорните органи ја специфицираат референцата или референците наведени во став 1 што ги 
избрале и кои други референци треба да се достават во известувањето за договор или во поканата 
за учество во тендер. 

5. Доколку поради каква било валидна причина економскиот оператор не е во можност да ги 
достави референците кои ги бара договорниот орган, тој може да ја докаже својата економска и 
финансиска ситуација со кој било друг документ за кој договорниот орган смета дека е соодветен. 

 

Член 48 

Техничка и/или професионална способност 

1. Техничките и/или професионалните способности на економските оператри се оценуваат и 
испитуваат согласно со ставовите 2 и 3. 

2. Доказ за техничките способности на економските оператори може да се достави на еден или 
повеќе од следниве начини во зависност од природата, квантитетот или значењето и употребата на 
работите, добрата или услугите: 

(а)  

(i) листа на работи извршени во последните пет години заедно со сертификати за 
задоволително извршување на најзначајните работи. Во овие сертификати е 
наведена вредноста, датумот и местото на извршување на работите и се наведува 
дали работите биле извршени во согласност со трговските прописи и дали биле 
прописно завршени. Кога е соодветно, надлежниот орган ги поднесува овие 
сертификати директно со договорниот орган;  

(ii) листа на поважни испораки на стоки или услуги обезбедени во последните три 
години заедно со нивниот износ, датуми и вклучени корисници на стоките или 
услугите, јавни или приватни.  Доказот за доставување на стоките и обезбедување на 
услугите се доставува: 

- кога корисникот бил договорен орган, во форма на сертификати издадени 
или потпишани од надлежниот орган, 

- кога корисникот бил приватен купувач, во форма на сертификат од 
купувачот или, доколку не постои таква форма, едноставна изјава од 
економскиот оператор;  

(б) напомена на вклучените техничари или технички органи, без оглед на тоа дали директно 
припаѓаат на претпријатието на економскиот оператор, особено оние што се одговорни за 
контрола на квалитет и, во случај на договори за јавни работи, оние што може да ги повика 
изведувачот за да ги извршат работите;  

(в) опис на техничките услови и мерки што ги користи доставувачот на стоки или 
обезбедувачот на услуги за да обезбеди квалитет и опис на условите на претпријатието за 
истражување и учење;  

(г) кога производите или услугите што треба да се обезбедат се сложени или во посебни 
случаи се потребни за конкретна цел, договорните органи или надлежен официјален орган 
во нивно име од земјата во која е основан доставувачот или обезбедувачот на услуги, 



предмет на согласност на таквиот орган, вршат проверка на производствените капацитети 
на доставувачот или техничките капацитети на обезбедувачот на услуги и, доколку е 
потребно, проверка на инструментите за истражување и учење што ги има на располагање 
и на мерките што ги применува за контрола на квалитет;  

(д) едукативните и професионалните квалификации на обезбедувачот на услуги или на 
изведувачот и/или квалификациите на раководниот персонал на претпријатието, особено на 
лицето или лицата одговорни за обезбедување на услугите или за управување со работата;  

(ѓ) за договорите за јавни работи и договорите за јавни услуги, и единствено во соодветни 
случаи, напомена на мерките за заштита на животната средина што ќе ги применува 
економскиот оператор при реализација на договорот;  

(е) извештај за просечната годишна работна сила на обезбедувачот на услуги или 
изведувачот и за бројот на раководен персонал за последните три години;  

(ж) извештај за инструментите, постројката или техничката опрема што ги има на 
располагање обезбедувачот на услуги или изведувачот за реализација на договорот;  

(з) напомена на делот од договорот што има намера обезбедувачот на услуги да го даде на 
произведувач;  

(ѕ) во однос на стоките што треба да се достават: 

(i) примероци, опис и/или фотографии чија автентичност мора да биде заверена 
доколку го побара тоа договорниот орган;  

(ii) сертификати издадени од официјални институти или агенции за контрола на 
квалитет со реномирана компетентност за атестирање на сообразноста на 
производите, јасно идентификувана со референците на спецификациите или на 
стандардите.  

3. Економскиот оператор, кога е соодветно и за одреден договор, може да се поткрепи на 
капацитетот на други субјекти, без оглед на правната природа на врските со тие субјекти. Во таков 
случај, тој мора да докаже пред договорниот орган дека ќе ги има на располагање ресурси 
потребни за реализација на договорот, на пример, тие субјекти да основаат претпријатие кое ќе ги 
стави потребните ресурси на располагање на економскиот оператор. 

4. Под истите услови, група економски оператори, како што е пропишано во член 4, може да се 
потпрат на способностите на учесници во групата или на други субјекти. 

5. Во постапките за доделување јавни договори, чија цел се стоки за кои е потребно лоцирање на 
простор или инсталациски работи, прометот на услуги  и/или изведувањето на работите, 
способноста на економските оператори да ја обезбедат услугата или да ја извршат инсталацијата 
или работата може да се оцени особено во однос на нивните вештини, ефикасност, искуство и 
веродостојност. 

6. Во известувањето за договор или во поканата за учество на тендер, договорниот орган ги 
наведува референците од став 2 што сака да бидат доставени. 

 

Член 49 

Стандарди за гаранција на квалитет 

Доколку договорните органи бараат сертификат издаден од независни тела за атестирање на 
придржувањето на економскиот оператор кон одредени стандарди за гаранција на квалитетот, тие 
ги посочуваат системите за гаранција на квалитет засновани на релевантната серија европски 
стандарди овластени од телата кои се придржуваат кон серијата европски стандарди за 
сертификација. Тие ги признаваат еквивалентните сертификати од телата основани во други земји-
членки. Тие, исто така, прифаќаат од економските оператори други докази за еквивалентни мерки 
за гаранција на квалитетот. 

 



Член 50 

Стандарди за управување со животната средина 

Во случаите наведени во член 48(2)(ѓ), доколку договорните органи бараат сертификат издаден од 
независни тела за атестирање на придржувањето на економскиот оператор кон одредени 
стандарди за управување со животната средина, тие ја посочуваат Програмата за управување со 
животната средина и ревизија на Заедницата или стандардите за управување со животна средина 
засновани на релевантните европски или меѓународни стандарди овластени од телата кои се 
придржуваат кон законодавстото на Заедницата или кон меѓународните стандарди за 
сертификација. Тие ги признаваат еквивалентните сертификати од телата основани во други земји-
членки. Тие, исто така, прифаќаат од економските оператори други докази за еквивалентни мерки 
за управување со животната средина. 

 

Член 51 

Дополнителна документација и информации 

Договорниот орган може да ги повика економските оператори да ги дополнат или дообјаснат 
сертификатите и документите доставени согласно со членовите од 45 до 50. 

 

Член 52 

Официјални листи на одобрени економски оператори и сертификација од органите основани 
според јавно или според приватно право 

1. Земјите-членки може да воведат одредби за официјални листи на одобрени изведувачи, 
доставувачи или вршители на услуги или сертификација од страна на тела за сертификација во 
јавното или во приватното право.  

Земјите-членки ги приспособуваат условите за регистрација на овие листи и за издавање 
сертификати од страна на телата за сертификација во однос на одредбите во член 45(1), член 45(2) 
од (а) до (г) и (д), член 46, член 47(1) и (5), член 48(1), (2), (5) и (6), член 49 и, каде што е 
соодветно, член 50. 

Земјите-членки, исто така, ги приспособуваат кон член 47(2) и член 48(3) во однос на апликациите 
за регистрација поднесени од економски оператори кои се дел од група и кои прикажуваат дека 
ресурсите на другите компании во групата им се дадени на располагање. Во таков случај, овие 
оператори мора да му докажат на органот што ја составува официјалната листа дека тие ќе ги 
имаат овие ресурси на располагање во периодот на важење на сертификатот со кој се потврдува 
дека тие се регистрирани во официјалната листа и дека во текот на истиот период овие компани и 
понатаму ќе ги исполнуваат условите за квалитативна селекција утврдени во членовите наведени 
во вториот потстав согласно со кој се регистрираат операторите. 

2. Економските оператори кои се регистрирани на официјалните листи или кои имаат сертификат 
можат за секој договор да му достават на договорниот орган сертификат за регистрација издаден 
од надлежен орган или сертификат издаден од надлежно тело за сертификација. Во сертификатот 
се наведени референците согласно со кои тие се регистрирани на листата или добиле сертификат и 
класификацијата дадена на таа листа. 

3. За целите на договорните органи на другите земји-членки, потврдената регистрација на 
официјалните листи од надлежните органи или сертификатот издаден од телото за сертификација 
не претставуваат претпоставка за способност освен во однос на член 45(1) и (2) од (а) до (г) и (е), 
член 46, член 47(1)(б) и (в), и член 48(2)(а)(i), (б), (д), (е) и (ж) во случај на изведувачи, (2)(a)(ii), 
(б, (в), (г) и (ѕ) во случај на доставувачи на стока и 2(a)(ii) и од (в) до (з) во случај на вршители на 
услуги. 

4. За информациите кои може да се заклучат од регистрација на официјалните листи или од 
сертификацијата, не се поставуваат прашања без оправдување. Во однос на плаќањето придонеси 



за социјално осигурување и даноци, може да се побара дополнителен сертификат од кој било 
регистриран економски оператор кога ќе му се понуди договор. 

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 има официјалната 
листа. 

5. За која било регистрација на економските оператори од други земји-членки на официјалната 
листа или за нивна сертификација од страна на телата наведени во став 1, не се бара дополнителен 
доказ освен оние потребни за националните економски оператори и, во секој случај, само оние 
пропишани во членовите од 45 до 49 и, кога е соодветно, член 59.   

Меѓутоа, од економските оператори од други земји-членки може да не се побара да извршат таква 
регистрација или сертификација за да учествуваат во јавен договор. Договорните органи ги 
признаваат еквивалентните сертификати од телата основани во други земји-членки. Тие, исто така, 
прифаќаат други еквивалентни докази. 

6. Економските оператори може во секое време да побараат да се регистрираат на официјална 
листа или да им се издаде сертификат. Тие мора во разумен период да бидат известени за одлуката 
на органот кој ја подготвува листата или на надлежното тело за сертификација. 

7. Телата за сертификација наведени во став 1 се тела кои ги применуват европските стандарди за 
сертификација. 

8. Земјите-членки кои имаат официјални листи или тела за сертификација како што е пропишано 
во став 1 имаат обрска да ја известат Комисијата и другите земји-членки за адресата на телото на 
која се испраќаат апликациите. 

 

Дел 3 

Доделување договор 

 

Член 53 

Критериуми за доделување договор 

1. Без да е во спротивност со примената на националните закони, регулативи или 
административни одредби за надоместувањето за одредени услуги, критериумите на кои 
договорните органи ќе го базираат доделувањето на јавни договори се: 

(a) кога договорот се доделува на економски најповолната понуда од гледиште на 
договорниот орган, различни критериуми поврзани со предметот на јавниот договор за кој 
станува збор, на пример, квалитет, цена, технички способности, естетски и фунцкионални 
карактеристики, еколошки карактеристики, оперативни трошоци, економичност, 
постпродажни услуги и техничка помош, датум на испорака и период на испорака или 
период за завршување, или 

(б) само најниската цена. 

2. Без да е во спротивност со примената на одредбите од третиот став, во случајот од став 1(а) 
договорниот орган го специфицира во известувањето за договор или во договорните документи 
или, во случај на конкурентен дијалог, во описниот документ, релативниот коефициент што го 
дава за секој од критериумите поставени за да се одреди економски најповолната понуда. 

Овие коефициенти може да се изразат со обезбедување соодветен максимален распон. 

Кога договорниот орган смета дека не е можно да се дадат коефициенти од очигледни причини, 
тој може да ги наведе критериумите, според опаѓачки редослед на значење, во известувањето за 
договор или во тендерските документи или, во случај на конкурентен дијалог, во описниот 
документ. 

 



Член 54 

Примена на електронска аукција 

1. Земјите-членки може да пропишат одредби со кои се овозможува договорните органи да 
употребуваат електронска аукција. 

2. Во постапка на отворен повик, ограничен повик или постапка со непосредно спогодување во 
случајот од член 30(1)(а), договорните органи може да одлучат дека доделувањето јавен договор 
ќе се врши преку електронска аукција кога тендерските спецификации може да се утврдат со 
прецизност. 

Под истите услови, електронска аукција може да се одржи на повторно отворање натпревар меѓу 
страните на рамковна спогодба како што е утврдено во втората алинеја од вториот потстав од член 
32(4) и на отворање натпревар за договори што треба да се доделат според систем на динамично 
купување наведен во член 33. 

Електронската аукција се заснова на следново: 

- единствено на цените кога договорот се доделува на понудата со најниска цена, 

- или на цените и/или на новите вредности на карактеристиките на понудите наведени во 
спецификацијата кога договорот се доделува на економски најповолната понуда. 

3. Договорните органи кои ќе одлучат да одржат електронска аукција го наведуваат овој факт во 
известувањето за договор. 

Меѓу другото, спецификациите ги содржат и следниве детали: 

(а) карактеристиките чии вредности ќе бидат предмет на електронска аукција, под услов 
таквите карактеристики да можат да бидат квантификувани и изразени во цифри или 
проценти;  

(б) сите лимити на вредности кои може да се поднесат, бидејќи тие се 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) релевантните информации за процесот на електронска аукција;  

(д) условите во кои понудувачите ќе можат да поднесуваат понуди и, особено, 
минималните разлики кои би биле потребни при доставувањето понуди, во случаи кога е 
соодветно;  

(ѓ) релевантните информации за електронската опрема што се употребува и аранжманите и 
техничките спецификации за поврзување. 

4. Пред да се продолжи со електронска аукција, договорните органи вршат целосна евалуација на 
понудите во согласност со поставениот критериум/критериуми за доделување договор и со 
коефициентите дадени за тие критериуми. 

Сите понудувачи кои поднеле прифатливи понуди истовремено се повикуваат електронски да 
поднесат нови цени и/или нови вредности; повикот ги содржи сите релевантни информации за 
индивидуалното поврзување со електронската опрема што се користи и се наведува датумот и 
времето на почетокот на електронската аукција. Електронската аукција може да се одржи во 
повеќе последователни фази. Електронската аукција не може да започне порано од два дена по 
датумот на кој е испратена поканата за учество на тендер. 

5. Кога договорот треба да се додели врз основа на економски најповолната понуда, повикот е 
придружен со резултатот од целосна евалуација на релевантниот понудувач, спроведена во 
согласност со коефициентите утврдени во првиот потстав од член 53(2). 

Во повикот, исто така, се наведува и математичката формула што ќе се применува во 
електронската аукција за да се утврдат автоматските повторни рангирања врз основа на 
поднесените нови цени и/или нови вредности. Оваа формула ги опфаќа коефициентите за сите 
критериуми поставени за да се утврди економски најповолната понуда, како што е наведено во 



известувањето за договор или во спецификациите; за таа цел, сите распони се намалуваат 
претходно на одредена вредност. 

Кога се дозволени варијанти, се дава посебна формула за секоја варијанта. 

6. Во текот на секоја фаза на електронската аукција, договорните органи веднаш ги пренесуваат до 
сите понудувачи информациите кои во најмала мера се доволни за да им се овозможи на 
понудувачите да го дознаат својот релативен ранг во секој момент. Тие, исто така, може да 
пренесат и други информации за други поднесени цени или вредности, под услов да е наведено 
тоа во спецификациите. Исто така, во секое време може да го објават бројот на учесници во таа 
фаза на аукцијата. Меѓутоа, во ниеден случај не смеат да го откријат идентитетот на понудувачите 
во ниедна фаза од електронската аукција. 

7. Договорните органи кои ја затвораат електронска аукција на еден или повеќе од следниве 
начини: 

(а) го наведуваат однапред утврдениот датум и време во поканата за учество на аукција;  

(б) кога ќе прекинат да добиваат нови цени или нови вредности кои ги исполнуваат 
условите за минимални разлики. Во тој случај, договорните органи го наведуваат во 
поканата за учество на аукција периодот што ќе дозволат да помине по приемот на 
последната апликација пред да ја затворат електронската аукција;  

(в) кога ќе завршат сите фази на аукцијата однапред утврдени во поканата за учество на 
аукција. 

Кога договорните органи ќе одлучат да ја затворат електронската аукција во согласност со потстав 
(в), по можност во комбинација со аранжманите утврдени во потстав (б), во поканата за учество во 
аукцијата се наведува временскиот распоред за секоја фаза на аукцијата. 

8. По затворање на електронската аукција, договорните органи го доделуваат договорот согласно 
член 53 и врз основа на резултатите од електронската аукција. 

Договорните органи не смеат да ја водат неправилно електронската аукција и не смеат да ја 
користат за спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата или за промена на 
предметот на договорот во однос на предметот што е наведен во известувањето за договор и 
дефиниран во спецификацијата.  

Член 55 

Невообичаено ниски понуди 

1. Доколку за даден договор понудите се чинат невообичаено ниски во врска со стоките, работите 
или услугите, договорниот субјект, пред да може да ги одбие тие понуди, бара во писмена форма 
детали за составните елементи на понудата кои ги смета за релевантни. 

Овие детали особено може да се во врска со следново: 

(a) економијата на градежниот метод, производствениот процес или обезбедените услуги;  

(б) избраните технички решенија и/или исклучително поволните услови што му се 
достапни на понудувачот за извршување на договорот, обезбедување на услугите или 
доставување на стоките;  

(в) оригиналноста на работите, стоките или услугите предложени од понудувачот;  

(г) усогласеноста со одредбите за заштита на работници и услови за работа што се во сила 
на местото каде што ќе се изршува работата, услугата или прометот на стоки;  

(д) можноста на понудувачот да добие државна помош. 

2. Договорниот орган ги верификува овие составни елементи преку консултации со понудувачот и 
земајќи ги предвид доставените докази. 

3. Кога договорнот орган ќе утврди дека понудата е невообичаено ниска, бидејќи понудувачот 
користи државна помош, понудата може да се одбие единствено врз таа основа само по 
консултација со понудувачот и кога понудувачот не може да докаже, во разумен рок поставен од 



договорниот орган, дека законски му е доделена помошта за која станува збор. Кога договорниот 
орган ќе ја одбие понудата во ваков случај, тој ја известува Комисијата. 

 

НАСЛОВ III 

ПРАВИЛА ЗА КОНЦЕСИИ ЗА ЈАВНИ РАБОТИ 

 

ПОГЛАВЈЕ I 

Правила за концесии за јавни работи 

 

Член 56 

Опфат 

Ова поглавје се применува на сите договори за концесија за јавни работи склучени од договорни 
органи во кои вредноста на договорите е еднаква или поголема од 6.242.000 евра. 

Вредноста се пресметува во согласност со правилата што се применуваат на јавните договорите за 
работи дефинирани во член 9. 

 

Член 57 

Исклучоци од опфатот 

Овој наслов не се применува на концесии за јавни работи што се доделени: 

(а) во случаите наведени во членовите 13, 14 и 15 од оваа директива во врска со договори за 
јавни работи;  

(б) од договорни органи што извршуваат една или повеќе активности наведени во 
членовите од 3 до 7 во Директива 2004/17/EЗ кога тие концесии се доделени за извршување 
на овие активности. 

Меѓутоа, оваа директива и понатаму се применува на концесиите за јавни работи доделени од 
догворни органи кои извршуваат една или повеќе од активностите наведени во член 6 од 
Директива 2004/17/EЗ и доделени за тие актвности, до степен до кој земјата-членка за која станува 
збор ја искористи опцијата наведена во вториот потстав од член 71 од претходно наведената 
директива за да се одложи нејзината примена.  

 

Член 58 

Известување за концесии за јавни работи 

1. Договорните органи кои сакаат да доделат договор за концесија за јавни работи ја објавуваат 
својата намера во известување. 

2. Соопштенијата за концесии за јавни работи ги содржат информациите наведени во Анекс VII В, 
и кога е соодветно, сите други информации за кои договорниот орган смета дека се корисни, во 
согласност со стандардните форми прифатени од Комисијата согласно со постапката во член 
77(2). 

3. Известувањето се објавува во согласност со член 36 од став (2) до став (8). 

4. Член 37 за објавување известувања, исто така, се применува на концесии за јавни работи. 

 

Член 59 

Временски рок 



Кога договорните органи ќе одлучат да доделат концесија за јавни работи, временскиот рок за 
презентација на апликациите за концесија не е пократок од 52 дена од датумот на објавување на 
известувањето, освен во случаите кога се применува член 38(5). 

Се применува член 38(7). 

 

Член 60 

Подизведувачи 

Договорниот орган може: 

(а) да побара од концесионерот да додели договори во износ од 30% од вкупната вредност 
на работите за кои е доделен договорот за концесија на трети страни, исторвемено 
обезбедувајќи опција за кандидатите да го зголемат овој минимален процент што е 
однапред специфициран во договорот за концесија, или 

(б) да побара од кандидатите за договори за концесија во своите понуди, доколку е 
соодветно, да го наведат процентот од вкупната вредност на работата за која се доделува 
договорот за концесија што планираат да го доделат на трети страни. 

 

Член 61 

Доделување дополнителни работи на концесионерот 

Оваа директива не се применува на дополнителни работи што не се опфатени во проектот за 
концесија што првично се разгледува или во првичниот договор, меѓутоа поради непредвидливи 
околности, таквите работи станале неопходни за извршување на работата опишана во договорот 
што договорниот орган му го доделил на концесионерот, под услов договорот да се додели на 
економскиот оператор што ја извршува таквата работа: 

- кога таквите дополнителни работи не можат да бидат технички или економски одделени 
од главниот договор без големи проблеми за договорните субјекти, или 

- кога таквите работи, кои иако може да се одделат од извршувањето на првичниот договор, 
се строго неопходни за неговото завршување. 

Сепак, агрегатната вредност на договорите доделени за дополнителни работи не смее да надмине 
50% од износот на првичниот договор за концесија на работи. 

 

ПОГЛАВЈЕ II 

Правила за договори доделени од концесионери кои се договорни органи 

 

Член 62 

Применливи правила 

Кога концесионерот е договорен орган како што е наведено во член 1(9), тој ги почитува 
одредбите пропишани во оваа директива за договори за јавни работи во случај со работи што 
треба да се извршат од трети страни. 

 

ПОГЛАВЈЕ III 

Правила што се применуваат за договори доделени од концесионери кои не се договорни 
органи 

 

Член 63 



Правила за рекламирање: прагови и исклучоци 

1. Земјите-членки ги преземаат мерките потребни за да обезбедат дека концесионерите за јавни 
работи кои не се договорни органи ги применуваат правилата за рекламирање дефинирани во член 
64 при доделување договори за јавни работи на трети страни кога вредноста на тавките договори е 
еднаква или повисока од 6.242.000 евра. 

Меѓутоа, рекламирањето не е потребно кога договорот за рекламирање ги исполнува условите 
наведени во член 31. 

Вредноста на договорите се пресметува во согласност со правилата што се применуваат на 
договорите за јавни работи дефинирани во член 9. 

2. Група претпријатија што се формирани за да се добие концесија или претпријатија што се 
поврзани со нив не се сметаат за трети страни. 

Под „поврзано претпријатие“ се подразбира кое било претпријатие врз кое концесионерот има 
доминантно влијание, директно или индиректно, или кое било претпријатие што има доминантно 
влијание врз концесионерот или кое, како концесионерот, подлежи на доминантно влијание на 
друго претпријатие како резултат на сопственост, финансиски удел или правилата според кои се 
раководи. Доминантно влијание на дел од претпријатие се претпоставува кога тие органи, 
директно или индиректно, во врска со претпријатието: 

(а) имаат мнозинство од запишаниот капитал на претпријатието;  

(б) го контролираат мнозинството гласови на акциите издадени од претпријатието; или 

(в) можат да назначат повеќе од половината од членовите на административното, 
управното или супервизорското тело на претпријатието. 

Исцрпна листа на такви претпријатија се наведува во апликацијата за концесија. Оваа листа се 
ажурира по какви било последователни измени во врската меѓу претпријатијата. 

 

Член 64 

Објавување на известувањето 

1. Концесионерите за работи кои не се договорни органи и кои сакаат да доделат договор за 
работи на трети страни ја објавуваат својата намера во известување. 

2. Изестувањата ги содржат информациите наведени во Анекс VII В, и кога е соодветно, сите 
други информации за кои концесионерот смета дека се корисни, во согласност со стандардните 
форми прифатени од Комисијата согласно со постапката во член 77(2). 

3. Известувањето се објавува согласно член 36 од став (2) до став (8). 

4. Исто така, се применува член 37 за доброволно објавување известувања. 

 

Член 65 

Временски рок за прием на барања за учество и прием на понуди 

Во договори за работи доделени од концесиноер кој не е договорен орган, временскиот рок за 
прием на барања за учество, утврден од концесионерот, не е пократок од 37 дена од датумот на кој 
било објавено известувањето, а временскиот рок за прием на понуди не е пократок од 40 дена од 
датумот на кој било објавено известувањето за договор или поканата за учество на тендер. 

Се применува член 38(5), (6) и (7). 

 

НАСЛОВ IV 

ПРАВИЛА ЗА КОНКУРСИ ЗА ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА 

 



Член 66 

Општи одредби 

1. Правилата за организација на конкурс за идејно решение се во согласност со членовите од 66 до 
74 и им се соопштуваат на оние што се заинтересирани за учество во конкурсот. 

2. Приемот на учесници во конкурсите за идејни решенија нема да биде ограничуван: 

(а) со посочување на територијата или дел од територијата на земја-членка;  

(б) врз основа на тоа дека, според законот на земјата-членка во која се организира 
конкурсот, тие би морале да бидат или физички или правни лица. 

 

Член 67 

Опфат 

1. Во согласност со овој наслов, конкурси за идејни решенија организираат: 

(а) договорни органи кои се на листата на орган на централната власт во Анекс IV, 
започнувајќи од праг еднаков или повисок од 162.000 евра;  

(б) договорни органи кои не се на листата во Анекс IV, започнувајќи од праг еднаков или 
повисок од 249.000 евра.  

(в) сите договорни органи, започнувајќи од праг еднаков или повисок од 249.000 евра кога 
конкурсите се за услуги во категоријата 8 во Анекс II А, категорија 5 телекомуникациски 
услуги, чии позиции во ЦПВ се еднакви на референтните броеви во ЦПЦ 7524, 7525 и 7526 
и/или услуги наведени во Анекс II Б. 

2. Овој наслов се применува за: 

(a) конкурси за идејни решенија организирани како дел од постапката која води кон 
доделување јавен договор за услуги;  

(б) конкурси за идејни решенија со награди и/или плаќање за учесниците. 

Во случаите наведени во (а), прагот се однесува на проценетата вредност без ДДВ на договорот за 
јавни работи, вклучувајќи ги сите награди и/или плаќања на учесниците. 

Во случаите наведени во (б), прагот се однесува на вкупната вредност на наградите и/или 
плаќањата на учесниците, вклучувајќи ја проценетата вредност без ДДВ на договорот за јавни 
работи што може последователно да се склучи согласно со член 31(3) доколку договорниот орган 
не го исклучи таквото доделување договор во известувањето за конкурс. 

 

Член 68 

Исклучоци од опфатот 

Овој наслов не се применува за: 

(а) конкурси за идејни решенија во рамките на значењето на Директива 2004/17/EЗ што ги 
организираат договорни органи кои вршат една или повеќе активности наведени во 
членовите од 3 до 7 од таа директива и се организираат за извршување на таквите 
активности; исто така, не се применува и на конкурси кои не се опфатени со оваа 
директива. 

Меѓутоа, оваа директива и понатаму се применува на конкурси за идејни решенија 
доделени од договорни органи кои извршуваат една или повеќе од активностите наведени 
во член 6 од Директива 2004/17/EЗ и доделени за тие актвности до степен до кој земјата-
членка за која станува збор ја искористи опцијата наведена во вториот потстав од член 71 
од претходно наведената директива за да се одложи нејзината примена;  

(б) конкурси за идејни решенија организирани во исти случаи како оние наведени во 
членовите 13, 14 и 15 од оваа директива за  договори за јавни услуги. 



 

Член 69 

Известувања 

1. Договорните органи кои сакаат да организираат конкурс за идејно решение ја објавуваат својата 
намера во известување за конкурс. 

2. Договорните органи кои одржале конкурс за идејно решение известуваат за резултатите од 
конкурсот во согласност со член 36 и мора да бидат во можност да го докажат датумот на 
испраќање на известувањето. 

Кога откривањето информации за резултатот од конкурсот го попречува спроведувањето на 
законот, спротивно е на јавниот интерес, му нанесува штета на комерцијалниот интерес на 
одредено претпријатие, јавно или приватно, или може да ја наруши лојалната конкуренција меѓу 
вршителите на услуги, таквите информации не се откриваат. 

3. Член 37 за објавување известувања, исто така, се применува и на конкурси. 

 

Член 70 

Форма и начин на известување за конкурси 

1. Известувањата од член 69 ги содржат информациите наведени во Анекс VII Г во согласност со 
стандардните модели прифатени од Комисијата согласно со постапката во член 77(2). 

2. Известувањето се објавува во согласност со член 36 од став (2) до став (8). 

 

Член 71 

Начин на комуникација 

1. Член 42(1), (2) и (4) се применува на сите видови комуникација во врска со конкурси. 

2. Со комуникацијата, размената и чувањето информации се обезбедува дека се зачувува 
интегритетот и доверливоста на сите информации пренесени од учесниците во конкурсот и дека 
жири-комисијата ја дознава содржината на плановите и проектите само по истекот на временскоит 
рок за нивно поднесување. 

3. Следниве правила се применуваат на средствата за електронски прием на планови и проекти: 

(а) информациите за спецификации што се потребни за презентација на планови и проекти 
преку електронски средства, вклучувајќи енкрипција, се достапни на соодветните страни. 
Покрај тоа, додавањето електронски прием на планови и проекти е во согласност со 
условите од Анекс X;  

(б) земјите-членки може да воведат или одржуваат доброволни аранжмани за акредитација 
наменети за подобрување на нивото на услугите на сертификација што се обезбедуваат за 
такви средства. 

 

Член 72 

Избор на натпреварувачи 

Кога конкурсите за идејни решенија се ограничени на одреден број учесници, органите кои ги 
склучуваат договорите пропишуваат јасни и недискриминаторски критериуми за селекција. Во 
секој случај, бројот на кандидати повикани да учествуваат е доволен за да се обезбеди вистинска 
конкуренција. 

 

Член 73 

Состав на жири-комисијата  



Жирито се состои само од физички лица, независни од учесниците на конкурсот. Онаму каде што 
се бара конкретна професионална квалификација од учесниците на конкурсот, барем една третина 
од неговите членови мора да ја имаат истата квалификација или еквивалентна на неа. 

 

Член 74 

Одлука на жири-комисијата 

1. Жирито е независно во своите одлуки или мислења. 

2. Жири-комисијата ги разгледува плановите и проектите поднесени од кандидатите анонимно и 
единствено врз основа на критериумите наведени во известувањето за конкурс. 

3. Таа ги евидентира оцените за проектите во извештај што го потпишуваат нејзините членови и се 
подготвува врз основа на вредноста на секој проект, а содржи и забелешки и точки за кои можеби 
е потребно дообјаснување. 

4. Анонимноста мора да се почитува сè додека жири-комисијата не донесе мислење или одлука. 

5. Доколку има потреба, кандидатите може да се повикаат да ги одговорат прашањата што ги 
евидентирала жири-комисијата во записникот за да се разјаснат кои било аспекти на проектите.  

6. Комплетниот записник се подготвува со дијалог меѓу членовите на жири-комисијата и 
кандидатите. 

 

НАСЛОВ V 

СТАТИСТИЧКИ ОБВРСКИ, ИЗВРШНИ ОВЛАСТУВАЊА И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 75 

Статистички обврски 

Со цел да се овозможи процена на резултатите од примената на оваа директива, земјите-членки 
поднесуваат до Комисијата статистички извештај, подготвен во согласност со член 76, во кој 
одделно се третираат договорите за јавни работи, стоки и услуги доделени од договорните органи 
во текот на претходната година, најдоцна до 31 октомври секоја година. 

 

Член 76 

Содржина на статистичкиот извештај 

1. За секој договорен орган наведен во Анекс IV, статистичкиот извештај содржи детали барем за 
следново: 

(а) бројот и вредноста на доделените договори опфатени со оваа директива;  

(б) бројот и вкупната вредност на договорите доделени согласно со дерогација од 
Договорот. 

До највисок можен степен, податоците наведени во точка (а) од првиот потстав се расчленуваат 
на: 

(а) постапките користени за доделување договори; и 

(б) за секоја од овие постапки, работите како што се наведени во Анекс I и производите и 
услугите како што се наведени во Анекс II идентификувани според категорија на ЦПВ-
номенклатура;  

(в) националноста на економскиот оператор на кој му е доделен договорот. 

Кога договорите се склучени согласно со постапката за непосредно спогодување, податоците 
наведени во точка (а) од првиот потстав, исто така, се расчленуваат согласно со околностите 



наведени во членовите 30 и 31 и ги специфицираат бројот и вредноста на доделените договори, по 
успешен изведувач од земја-членка или од трета земја. 

2. За секоја категорија договорен орган што не е наведена во Анекс IV, статистичкиот извештај 
содржи детали барем за следново: 

(а) бројот и вредноста на доделените договори, расчленети во согласност со вториот 
потстав од став 1;  

(б) вкупната вредност на договорите доделени согласно со дерогација од Договорот. 

3. Во статистичкиот извештај се наведуваат сите други статистички информации кое се потрбени 
според Договорот. 

Информациите наведени во првиот потстав се утврдуваат согласно со постапката од член 77(2). 

 

Член 77 

Советодавен комитет 

1. На комисијата ќе и’ помага Советодавниот комитет за јавни договори формиран според член 1 
од Одлуката 71/306/EEЗ6 (во понатамошниот текст „Комитет“). 

2. Онаму каде што се посочува на овој став, се применуваат членовите 3 и 7 од Одлуката 
1999/468/ЕЗ, во согласност со член 8 од неа. 

3. Комитетот донесува сопствен правилник. 

 

Член 78 

Ревидирање на праговите 

1. Комисијата ги потврдува праговите поставени во член 7 секоја втора година по влегувањето во 
сила на оваа директива и, доколку е потребно, ги ревидира во согласност со постапката утврдена 
во член 77(2). 

Пресметувањето на вредноста на овие прагови се базира на просечните дневни вредности на 
еврото изразени во специјални права на влечење во текот на 24 месеци, со завршување на 
последниот ден од август пред ревизијата со влегување во сила од 1 јануари. Така ревидираната 
вредност на праговите, кога е потребно, се заокружува на најблиската илјада евра со цел да се 
обезбеди дека се почитуваат праговите на сила пропишани во Договорот, изразени во специјални 
права на влечење. 

2. Во исто време со ревизијата од став 1, согласно со постапката од член 77(2), Комисијата ќе ги 
усогласи: 

(a) праговите поставени во (а) од првиот потстав од член 8, во член 56 и во првиот потстав 
од член 63(1) за ревидиран праг што се применува на договори за јавни работи;  

(б) праговите поставени во (б) од првиот потстав од член 8 и во член 67(1)(а) за ревидиран 
праг што се применува за договори за јавни услуги склучени од договорните органи 
наведени во Анекс IV;  

(в) прагот поставен во член 67(1)(б) и (в) за ревидиран праг што се применува на договори 
за јавни услуги доделени од договорни органи што не се опфатени во Анекс IV. 

3. Вредноста на праговите поставени согласно со став 1 во националните валути на земјите-членки 
кои не се членки на монетарната унија вообичаено се приспособува на секои две години од 1 
јануари 2004 година, па натаму. Пресметувањето на таквата вредност се базира на просечните 
дневни вредности на тие валути изразени во евра во текот на 24 месеци, со завршување на 
последниот ден од август пред ревизијата со влегување во сила од 1 јануари. 

                                                 
6 Сл. весник L 185, 16.8.1971 год., стр 15. Одлука изменета со Одлука 77/63/EEЗ (Сл. весник L 13, 15.1.1977 год., стр. 
15) 



4. Комисијата ги објавува ревидираните прагови од став 1 и нивните коресподентни вредности во 
нацоналните валути од став 3 во Службениот весник на Европската унија во почетокот на ноември 
по нивното ревидирање. 

 

Член 79 

Измени и дополнувања 

1. Во согласност со постапката од член 77(2), Комисијата може да го измени следново: 

(а) техничките постапки за методите за пресметка поставени во вториот потстав од член 
78(1) и во член 78(3);  

(б) постапките за подготовка, пренос, прием, превод, собирање и дистрибуција на 
известувањата од член 35, 58, 64 и 69 и статистичките извештаи пропишани во четвртиот 
потстав од член 35(4) и во членовите 75 и 76;  

(в) постапките за конкретно повикување на специфични позиции во ЦПВ-номенклатурата 
во известувањата;  

(г) листата на тела и категории на тела управувани со јавното право во Анекс III кога, врз 
основа на известувањата од земјите-членки, измените се неопходни;  

(д) листите на органи на централната власт во Анекс IV, следејќи ги приспособувањата 
потребни за да се ефектуира Договорот.   

(ѓ) референтните броеви во номенклатурата поставена во Анекс I, до степен до кој со тоа не 
се измени материјалниот опфат на оваа директива и постапките за повикување одредени 
позиции во оваа номенклатура во известувањата;  

(е) референтните броеви во номенклатурата поставена во Анекс II, до степен до кој не се 
измени со тоа материјалниот опфат на оваа директива и постапките за повикување 
одредени позиции во оваа номенклатура во рамки на категориите на услуги наведени во 
анексот;  

(ж) постапките за испраќање и објавување податоци наведени во Анекс VIII, врз основа на 
техничкиот напредок или поради административни причини;  

(з) техничките детали и карактеристики на средствата за електронски прием наведени во 
точките (а), (ѓ) и (е) од Анекс X. 

 

Член 80 

Спроведување 

1. Земјите-членки ги спроведуваат  потребните закони, регулативи и административни одредби 
потребни за усогласување со оваа  оваа директива најдоцна до  31 јануари 2006 година и веднаш ја 
информираат Комисијата за нив. 

Кога земјите-членки ги донесуваат овие мерки, тие во себе содржат упатување  кон оваа директива 
или се придружени со такво упатување при нивното официјално објавувањеЗемјите-членки го 
утврдуваат начинот  како ќе биде изработено тоа упатување. 

2. Земјите-членки ја известуваат Комисијата за текстовите на главните одредби од националното 
право кои тие ги донесуваат  на полето опфатено со оваа директива. 

 

Член 81 

Механизми за набљудување 

Во согласност со Директива 89/665/EEЗ на Советот од 21 декември 1989 година за координација 
на законите, регулативите и административните одредби за примена на постапките за ревидирање 



на договорите за јавни услуги и јавни работи7, земјите-членки овозможуваат спроведување на оваа 
директива преку ефективни, достапни и транспарентни механизми. 

За таа цел, меѓу другото, може да назначат или формираат независно тело. 

 

Член 82 

Укинување 

Директива 92/50/EEЗ, освен член 41 од неа, и директивите 93/36/EEЗ и 93/37/EEЗ се укинуваат на 
датумот од член 80, без да е во спротивност со примената на обврските на земјите-членки за 
временските рокови за транспозиција и примена поставени во Анекс XI. 

Повикувањата на укинатите директиви се сметаат како повикување на оваа директива и се 
толкуваат во согласност со коресподентната табела од Анекс XII. 

 

Член 83 

Влегување во сила 

Оваа регулатива влегува во сила на денот на нејзиното објавување во Службен весник на 
Европската унија. 

 

Член 84 

Адресати 

Оваа директива се однесува на земјите-членки. 

 

 

Стразбур, 31.3.2004 год. 

 

За Европскиот парламент 

Претседател 

П. Кокс 

За Советот 

Претседател 

Д. Роше 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Сл. весник L 395, 30.12. 1989 год., стр. 33. Директива последно изменета со Директива 92/50/EEЗ 



АНЕКС I 
ЛИСТА НА АКТИВНОСТИ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН (2), ТОЧКА (б) (1) 

НАЦЕ (1) 
 

ЦПВ-шифра ДЕЛ Ф ГРАДЕЖНИШТВО 

Оддел  Група Класа Предмет Забелешки  

45   Градежништво 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, 
поместување 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 
— 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 

  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 
конструкции или делови 
од нив, градежништво  

 45200000 

(1)   Во случај на разлика во толкувањето меѓу ЦПВ и НАЦЕ, се применува НАЦЕ-номенклатурата. 

 

 
ЦПВ-шифра ДЕЛ Ф ГРАДЕЖНИШТВО 

Оддел  Група Класа Предмет Забелешки  



  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 префабрикувани 
небетонски делови, види оддел 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 

 

 

45210000 

  45.22 Ставање покриви и 
рамки 

 

Оваа класа вклучува: подигнување 
конструкции на покриви и покриви и 
изолација 

 

45220000 

  45.23 Изградба на автопати, 
патишта, аеродромски 
писти и спортски објекти 

Оваа класа вклучува: 
изградба на автопатишта, улици, патишта, 
други возни и пешачки патеки 
изградба на железнички 
конструкции и 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 

 

45230000 



 



НАЦЕ (1) 
 

ЦПВ-шифра ДЕЛ Ф ГРАДЕЖНИШТВО 

Оддел  Група Класа Предмет Забелешки  

 
  45.24 Изградба на проекти за 

вода  
Оваа класа вклучува изградба на 
следново: 
водени патишта, пристанишни и речни 
работи, пристаништа (марини), системи за 
заклучување итн. 
брани и насипи при кои се врши 
површинско ископување 

45240000 

  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 вклучува: 
најмување скелиња без подигнување и 
расклопување, види 71.32 

45250000 

 45.3  Инсталации во згради  45300000 

  45.31 Инсталација 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, 
противпожарни аларми, аларми против 
кражби, лифтови и ескалатори, 
громобрани итн. 

45310000 

НАЦЕ (1) 
 



ЦПВ-шифра ДЕЛ Ф ГРАДЕЖНИШ
ТВО 

Оддел Група Класа Предмет Забелешки 

  45.32 Изолациски 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 инсталација Оваа класа вклучува: 
инсталација во згради или други градежни 
проекти на: 
приклучоци за гас на водоводна и 
санитарна опрема 
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 уреди кои не се 
посебно наведени: 

45340000 

 АСА  Завршување на 
изградбата  45400000 

  45.41 Малтерисување Оваа класа вклучува: 
нанесување внатрешен и надворешен 
малтер или гипс во згради или во други 
градежни проекти, вклучувајќи поврзани 
стругарски материјали 

45410000 

  45.42 Инсталација на столарија  Оваа класа вклучува: 
инсталација на врати, прозорци, рамки за 
врати и прозорци, монтирани кујни, 
скалила, приклучоци и слично, од дрво и 
други материјали 
довршување на интериери, како што се 
тавани, дрвени ѕидни облоги, мобилни 
прегради итн. 
Оваа класа исклучува: 
поставување паркети и други дрвени 
подни облоги, види 45.43 

45420000 



НАЦЕ (1) 
 

ЦПВ-шифра ДЕЛ Ф ГРАДЕЖНИШТВО 

Оддел  Група Класа Предмет Забелешки  

 
  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 
застаклување 

Оваа класа вклучува: внатрешно и 
надворешно бојосување згради, 
бојосување градежни структури, 
поставување стакла, огледала итн. Оваа 
класа исклучува: поставување прозорци, 
види 45.42 

45440000 

  45.45 Друго довршување 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 други 
објекти, види 74.70 

45450000 

 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 

 

(1) Регулатива на Советот (ЕЕЗ) број 3037/90 од 9 октомври 1990 година за статистичка класификација на економските активности во Европската заедница (Сл. 

весник L 293, 24.10.1990 год., стр. 1), регулатива како што е последен пат изменета со Регулатива на Комисијата (ЕЕЗ) бр. 761/93 (Сл. весник L 83, 3.4.1993 

год., стр. 1) 

 

 

 



АНЕКС II 
УСЛУГИ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 1(2)(г) 

АНЕКС II А (1) 
 

Категорија бр. Предмет Референтен број во ЦПЦ (1) Референтен број во ЦПВ 

1 Услуги за одржување и 
поправки 

6112, 6122, 633, 886 Од 50100000 до 50982000 (освен за 
50310000 до 50324200 и 50116510-9, 
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) 

2 Услуги на копнен транспорт (2), 
вклучувајќи услуги за 
блиндирани возила и услуги на 
препорачани пратки, освен 
транспорт на пошта 

712 (освен 71235), 7512, 
87304 

Од 60112000-6 до 60129300-1 (освен 
60121000 до 60121600, 60122200-1, 
60122230-0), и од 64120000-3 до 
64121200-2 

3 Услуги на авионски транспорт 
на патници и товар, освен 
транспорт на пошта  

73 (освен 7321) Од 62100000-3 до 62300000-5 
(освен 62121000-6, 62221000-7) 

4 Транспорт на пошта по копно 
(3) и во воздух 

71235, 7321 60122200-1, 60122230-0 
62121000-6, 62221000-7 

5 Телекомуникациски услуги 752 Од 64200000-8 до 64228200-2, 
72318000-7, и од 72530000-9 до 
72532000-3 

6 Финансиски услуги: (а) 
осигурителни услуги 
(б) банкарски и инвестициски 
услуги (4) 

претходни 81, 812, 814 Од 66100000-1 до 66430000-3 и од 
67110000-1 до 67262000-1 (4) 

7 Компјутерски услуги и 
поврзани услуги 

84 Од 50300000-8 до 50324200-4, Од 
72100000-6 до 72591000-4 (освен 
72318000-7 и од 72530000-9 до 
72532000-3) 

8 Услуги за истражување и 
развој (5) 

85 Од 73000000-2 до 73300000-5 
(освен 73200000-4, 73210000-7, 
7322000-0) 

9 Сметководствени, ревизорски 
и книговодствени услуги 

862 Од 74121000-3 до 74121250-0 

10 Услуги за истражување на 
пазарот и јавно мислење при 
избори  

864 Од 74130000-9 до 74133000-0, и 
74423100-1, 74423110-4 

11 Менаџмент и консултантски 
услуги (6) и поврзани услуги  

865, 866 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 

(1)   Во случај на каква било разлика во толкувањето меѓу ЦПВ и НАЦЕ, важи номенклатурата на НАЦЕ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорија бр. Предмет Референтен број во ЦПЦ 
(1) 

Референтен број во ЦПВ 



12 Архитектонски услуги; 
инженерски услуги и 
интегрирани инженерски 
услуги; услуги на просторно 
планирање и инженерски 
услуги на уредување на 
земјиштето; поврзани научно-
технички консалтинг-услуги, 
услуги на техничко 
испитување и анализа 

867 Од 74200000-1 до 74276400-8, и од 
74310000-5 до 74323100-0, и 
74874000-6 

13 Рекламни услуги 871 Од 74400000-3 до 74422000-3 (освен 
74420000-9 и 74421000-6) 

14 Услуги на одржување хигиена 
и услуги за управување со имот  

874, 82201 до 
82206 

Од 70300000-4 до 70340000-6, и од 
74710000-9 до 74760000-4 

15 Издавачки и печатарски 
услуги на договорна основа 
или со надомест  

88442 Од 78000000-7 до 78400000-1 

16 Услуги за отстранување на 
отпадни води и отпад; 
санитарни и слични услуги  

94 Од 90100000-8 до 90320000-6, и 
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 

 

(1) ЦПЦ-номенклатура (привремена верзија) се користи за дефинирање на опфатот на Директива 93/38/ЕЕЗ. 

(2) Освен за услуги на железнички транспорт опфатени со категорија 18. 

(3) Освен финансики услуги во врска со емисија, продажба, купување или трансфер на хартии од вредност или други 
финансиски инструменти и услуги на централната банка; Исклучени се и: 
услугите што вклучуваат стекнување или најмување, преку какви било финансиски процедури, земјиште, постојни 
згради или друг недвижен имот или односни права на него; сепак, финансиските услуги обезбедени во исто време, 
пред или по договорот за стекнување или најмување, во каква било форма, се предмет на оваа директива; 

(4) Освен други услуги на истражување и развој од оние каде што користите се акумулираат исклучиво за договорниот 
орган за негово користење во извршувањето на неговите работи, под услов услугата што е извршена да биде целосно 
надоместена од страна на договорниот орган; 

(5) Освен услуги за арбитража и порамнување. 

 

 

 



 
АНЕКС II Б 

 

Категорија бр. Предмет Референтен број во 
ЦПВ 

Референтен број во ЦПВ 

17 Хотелски и угостителски 
услуги 

64 Од 55000000-0 до 55524000-9, и од 
93400000-2 до 93411000-2 

18 Железнички транспортни 
услуги 

711 60111000-9, и од 60121000-2 до 
60121600-8 

19 Услуги на воден транспорт 72 Од 61000000-5 до 61530000-9, и од 
63370000-3 до 63372000-7 

20 Дополнителни транспортни 
услуги  

74 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 

21 Правни услуги 861 Од 74110000-3 до 74114000-1 

22 Услуги на вработување и 
доставување добра (1) 

872 Од 74500000-4 до 74540000-6 
(еџцепт 74511000-4), и од 
95000000-2 до 95140000-5 

23 Разузнавачки и безбедносни 
услуги, освен услуги за 
блиндирани возила  

873 (освен 87304) Од 74600000-5 до 74620000-1 

24 Образовни услуги и услуги на 
насочено образование  

92 Од 80100000-5 до 80430000-7 

25 Здравствени и социјални 
услуги 

93 74511000-4, и од 85000000-9 до 
85323000-9 (освен 85321000-5 и 
85322000-2) 

26 Рекреативни, културни и 
спортски услуги  

96 Од 74875000-3 до 74875200-5, и од 
92000000-1 до 92622000-7 (освен 
92230000-2) 

27 Други услуги (2)   

 

(1)   Освен договори за вработување 

(2) Освен договори за стекнување, развој, продукција или копродукција на програми од страна на радиодифузни 
организации и договори за радиодифузен термин 

 



 
АНЕКС III 

ЛИСТА НА ОРГАНИ И КАТЕГОРИИ ОРГАНИ РЕГУЛИРАНИ СО ЈАВНОТО ПРАВО КАКО ШТО Е 
НАВЕДЕНО ВО ВТОРИОТ ПОТСТАВ ОД ЧЛЕН 1(9) 

I -  БЕЛГИЈА  

Органи  

A 

— Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’Asile — Federaal Agentschap voor Opvang van 
Asielzoekers 

— Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire — Federaal Agentschap voor 
de Veiligheid van de 
Voedselketen 

— Agence fédérale de Contrôle nucléaire — Federaal Agentschap voor nucleaire Controle 

— Agence wallonne à l'Exportation 

— Agence wallonne des Télécommunications 

— Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées 

— Aquafin 

— Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

— Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces — Algemeen 
Rijksarchief en Rijksarchief in 
de Provinciën Astrid 

 B 

— Banque nationale de Belgique — Nationale Bank van België 

— Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

— Berlaymont 2000 

— Bibliothèque royale Albert V — Koninklijke Bilbliotheek Albert I 

— Bruxelles-Propreté — Agence régionale pour la Propreté — Net-Brussel — Gewestelijke Agentschap 
voor Netheid 

— Bureau d'Intervention et de Restitution belge — Belgisch Interventie — en Restitutiebureau 

— Bureau fédéral du Plan — Federaal Planbureau 

 C 

— Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage — Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen 

— Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité — Hulpkas voor Ziekte — en 
Invaliditeitsverzekeringen 

— Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins — Hulp — en Voorzorgskas voor 
Zeevarenden 

— Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges — Kas der 
geneeskundige Verzorging 
van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 

— Caisse nationale des Calamités — Nationale Kas voor Rampenschade 

— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs 
occupés dans les Entreprises de Batellerie — Bijzondere Verrekenkas voor 
Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen 
voor Binnenscheepvaart 

— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs 
occupés dans les Entreprises 
de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, 
Débarcadères, Entrepôts et Stations 
(appelée habituellement «Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des 
Régions maritimes») — 
Bijzondere  Verrekenkas  voor  Gezinsvergoedingen  ten  Bate  van  de  Arbeiders  gebezigd  
door  Ladings  —  en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, 
Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd „Bijzondere Compensatiekas 
voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten") 



— Centre d'Etude de l'Energie nucléaire — Studiecentrum voor Kernenergie 

— Centre de recherches agronomiques de Gembloux 

— Centre hospitalier de Mons 

— Centre hospitalier de Tournai 

— Centre hospitalier universitaire de Liège 

— Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale — Centrum voor Informatica voor het 
Brusselse Gewest 

— Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme — Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrij ding 

— Centre régional d'Aide aux Communes 

— Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën 

— Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent 

— Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz — Controlecomité voor Elekticiteit en Gas 

— Comité national de l'Energie — Nationaal Comité voor de Energie 

— Commissariat général aux Relations internationales 

— Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de 
Openluchtrecreatie 

— Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique 

— Conseil central de l'Economie — Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

— Conseil économique et social de la Région wallonne 

— Conseil national du Travail — Nationale Arbeidsraad 

— Conseil supérieur de la Justice — Hoge Raad voor de Justitie 

— Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises — Hoge Raad 
voor Zelfstandigen en de 
kleine en middelgrote Ondernemingen 

— Conseil supérieur des Classes moyennes 

— Coopération technique belge — Belgische technische Coöperatie 

D 
 

— Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung 

— Dienst voor de Scheepvaart 

— Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs 

— Domus Flandria 

E 
 

— Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la 
Communication de la Communauté 
française 

— Export Vlaanderen 

F 
— Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven 

— Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector 

— Fonds bijzondere Jeugdbijstand 

— Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires 

— Fonds culturele Infrastructuur 

— Fonds de Participation 

— Fonds de Vieillissement — Zilverfonds 

— Fonds d'Aide médicale urgente — Fonds voor dringende geneeskundige Hulp 

— Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française 



— Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom 
— Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom 

— Fonds des Accidents du Travail — Fonds voor Arbeidsongevallen 

— Fonds des Maladies professionnelles — Fonds voor Beroepsziekten 

— Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises — 
Fonds tot Vergoeding van de in 
geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers 

— Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale — 
Woningfonds van de grote 
Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest 

— Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie 

— Fonds Film in Vlaanderen 

— Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires — Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen 

— Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers — Nationaal 
Waarborgfonds inzake Kolen- 
mijnenschade 

— Fonds piscicole de Wallonie 

— Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers — Fonds voor Financiering van 
de Leningen aan Vreemde 
Staten 

— Fonds pour la Rémunération des Mousses — Fonds voor Scheepsjongens 

— Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales — Brussels 
gewestelijk Herfinancierings- 
fonds van de gemeentelijke Thesaurieën 

— Fonds voor flankerend economisch Beleid 

— Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des 
Pompages et des Prises d'Eau 
souterraine 

G 
— Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten 

— Grindfonds 

H 
— Herplaatsingfonds 

— Het Gemeenschapsonderwijs 

— Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten 

I 
— Institut belge de Normalisation — Belgisch Instituut voor Normalisatie 

— Institut belge des Services postaux et des Télécommunications — Belgisch Instituut 
voor Postdiensten en Tele- 
communicatie 

— Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle 

— Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement — Brussels Instituut voor Milieubeheer 

— Institut d'Aéronomie spatiale — Instituut voor Ruimte — aëronomie 

— Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises 

— Institut des Comptes nationaux — Instituut voor de nationale Rekeningen 

— Institut d'Expertise vétérinaire — Instituut voor veterinaire Keuring 

— Institut du Patrimoine wallon 

— Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen 

— Institut géographique national — Nationaal geografisch Instituut 

— Institution  pour  le  Développement  de  la  Gazéification  souterraine  —  Instelling  
voor  de  Ontwikkeling  van 
ondergrondse Vergassing 

— Institution royale de Messine — Koninklijke Gesticht van Mesen 



— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande — 
Universitaire instellingen van 
publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap 

— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française — 
Universitaire instellingen van 
publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap 

— Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité — Rijksinstituut voor Ziekte — en 
Invaliditeitsverzekering 

— Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants — Rijksinstituut 
voor de sociale Verzekeringen 
der Zelfstandigen 

— Institut national des Industries extractives — Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven 

— Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail — Nationaal 
Onderzoeksinstituut voor Arbeidsom- 
standigheden 

— Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre 
— Nationaal Instituut voor 
Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers 

— Institut national des Radioéléments — Nationaal Instituut voor Radio-Elementen 

— Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie — Nationaal Instituut voor 
Criminalistiek en Crimi- 
nologie 

— Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail — Instituut voor Verbetering van de 
Arbeidsvoorwaarden 

— Institut royal belge des Sciences naturelles — Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 

— Institut royal du Patrimoine culturel — Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 

— Institut royal météorologique de Belgique — Koninklijk meteorologisch Instituut van België 

— Institut scientifique de Service public en Région wallonne 

— Institut scientifique de la Santé publique — Louis Pasteur — Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid — Louis 
Pasteur 

— Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen 

— Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 

— Instituut voor het archeologisch Patrimonium 

— Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen 

— Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant 

J 
— Jardin botanique national de Belgique — Nationale Plantentuin van België 
K 
— Kind en Gezin 

— Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen 

L 
— Loterie nationale — Nationale Loterij 
M 
— Mémorial national du Fort de Breendonk — Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk 

— Musée royal de l'Afrique centrale — Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 

— Musées royaux d'Art et d'Histoire — Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 

— Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique — Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België 

O 
— Observatoire royal de Belgique — Koninklijke Sterrenwacht van België 

— Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense — Centrale 
Dienst voor sociale en culturele 
Actie van het Ministerie van Defensie 



— Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi 

— Office de Contrôle des Assurances — Controledienst voor de Verzekeringen 

— Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités — Controledienst 
voor de Ziekenfondsen 
en de Landsbonden van Ziekenfondsen 

— Office de la Naissance et de l'Enfance 

— Office de Promotion du Tourisme 

— Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer — Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid 

— Office for Foreign Investors in Wallonia 

— Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés — Rijksdienst voor Kinderbijslag voor 
Werknemers 

— Office national de l'Emploi — Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

— Office national de Sécurité sociale — Rijksdienst voor sociale Zekerheid 

— Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales — Rijksdienst 
voor sociale Zekerheid 
van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten 

— Office national des Pensions — Rijksdienst voor Pensioenen 

— Office national des Vacances annuelles — Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie 

— Office national du Ducroire — Nationale Delcrederedienst 

— Office régional bruxellois de l'Emploi — Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

— Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture 

— Office régional pour le Financement des Investissements communaux 

— Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi 

— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel 

— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem 

— Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest 

— Orchestre national de Belgique — Nationaal Orkest van België 

— Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles — Nationale Instelling 
voor radioactief Afval en 
Splijtstoffen 

P 
— Palais des Beaux-Arts — Paleis voor schone Kunsten 

— Participatiemaatschappij Vlaanderen 

— Pool des Marins de la Marine marchande — Pool van de Zeelieden der Koopvaardij 

R 
— Radio et Télévision belge de la Communauté française 

— Régie des Bâtiments — Regie der Gebouwen 

— Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea 

S 
 

— Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale — Brusselse 
hoofdstedelijk Dienst 
voor Brandweer en dringende medische Hulp 

— Société belge d'Investissement pour les pays en développement — Belgische 
Investeringsmaatschappij voor Ontwink- 
kelingslanden 

— Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon 

— Société de Garantie régionale 

— Sociaal economische Raad voor Vlaanderen 

— Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées — Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij 



en erkende maatschappijen 

— Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement 

— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois 

— publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon 

— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut 

— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur 

— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège 

— Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg 

— Société publique de Gestion de l'Eau 

— Société wallonne du Logement et sociétés agréées 

— Sofibail 

— Sofibru 

— Sofico 

T 
— Théâtre national 

— Théâtre royal de la Monnaie — De Koninklijke Muntschouwburg 

— Toerisme Vlaanderen 

— Tunnel Liefkenshoek 

U 
— Universitair Ziekenhuis Gent 
V 
— Vlaams Commissariaat voor de Media 

— Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

— Vlaams Egalisatie Rente Fonds 

— Vlaamse Hogescholenraad 

— Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen 

— Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek 

— Vlaamse interuniversitaire Raad 

— Vlaamse Landmaatschappij 

— Vlaamse Milieuholding 

— Vlaamse Milieumaatschappij 

— Vlaamse Onderwijsraad 

— Vlaamse Opera 

— Vlaamse Radio- en Televisieomroep 

— Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt 

— Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde 

— Vlaams Fonds voor de Lastendelging 

— Vlaams Fonds voor de Letteren 

— Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap 

— Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw 

— Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 

— Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de 
Industrie 

— Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie 

— Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen 

— Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 



— Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing 

— Vlaams Zorgfonds 

— Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen 

 

II — ДАНСКА 

Органи 

Danmarks Radio 
Det landsdækkende TV2 
Danmarks Nationalbank 
Sund og Bælt Holding A/S 
A/S Storebælt 
A/S Øresund 
Øresundskonsortiet 
Ørestadsselskabet I/S 
Byfornyelsesselskabet København 
Hovedstadsområdets Sygehusfællesskab 
Statens og Kommunernes Indkøbsservice 
Post Danmark 
Arbejdsmarkedets Tillægspension 
Arbejdsmarkedets Feriefond 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond 
Naviair 
Категории 
— De Almene Boligorganisationer (social housing organisations), 

— Lokale kirkelige myndigheder (local church administrations), 

— Andre forvaltningssubjekter (other public administrative bodies). 

 

III — ГЕРМАНИЈА 

1. Категории 

Органи, организации и фондации регулирани со јавното право и формирани од 
федерални, државни или локални власти, особено во следниве области:  
1.1. Органи 
— Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (универзитети и формирани 
студентски органи), 

— berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, 
Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) [професионални 
здруженија кои ги претставуваат адвокати, нотари, даночни консултанти, 
сметководители, архитекти, лекари и фармацевти], 

— Wirtschaftsvereinigungen   (Landwirtschafts-,   Handwerks-,   Industrie-  und  
Handelskammern,   Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) [деловни и трговски 
здруженија: земјоделски и занаетчиски здруженија, индустриски и трговски 
комори, занаетчиски еснафи, трговски здруженија], 

— Sozialversicherungen  (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger)  
[институции за социјално осигурување: фондови за здравствено, пензиско и 
инвалидско осигурување], 

— kassenärztliche Vereinigungen (здруженија на лекари), 

— Genossenschaften und Verbände (кооперации и други здруженија). 

1.2. Oрганизации и здруженија 
Неиндустриски и некомерцијални организации подложни на контрола од државата 
кои работат во општ интерес, особено во следниве области: 



— Rechtsfähige Bundesanstalten (федерални институции со правен статус), 

— Versorgungsanstalten und Studentenwerke (пензионерски организации и студентски унии), 

— Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (културни, добротворни и хуманитарни фондации). 

2. Правни лица регулирани со приватното право 
Неиндустриски и некомерцијални организации подложни на контрола од државата 
кои работат во општ интерес, вклучувајќи kommunale Versorgungsunternehmen 
(општински субјекти), особено во следниве области: 
— Gesundheitswesen  (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische 

Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und 
Tierkörperbeseitigungsanstalten) [здравство: болници, објекти за нега на болни, 
медицински истражувачки институти, организации за тестирање и доставување на 
трупови], 

— Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und 
botanische Gärten) [култура: јавни театри, оркестри, музеи, библиотеки, архиви, 
зоолошки и ботанички градини], 

— Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und 
Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, 
Gemeinschafts-  und  Bürgerhäuser,   Frauenhäuser,  Altersheime,   
Obdachlosenunterkünfte)   [социјална помош: градинки, одморалишта, домови за деца, 
хостели, центри за рекреација, граѓански центри и центри на заедница, центри за 
малтретирани жени, домови за стари лица, сместување за бездомници], 

— Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) [спорт: базени, спортски објекти], 

— Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) [безбедност: противпожарни служби, други итни служби], 

— Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) 
[образование: центри за обука, дополнителна обука и доквалификација, вечерни 
училишта за возрасни], 

— Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, 
wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) [наука, 
истражување и развој: институти за истражување, научни здруженија, тела за 
промоција на науката], 

— Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) [служби за 
отстранување отпад: чистење улици, отстранување отпад и отадни води], 

— Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, 
Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung) 
[изградба, градежништво и станбени прашања: просторно планирање, урбано 
планирање, станбени прашања, претпријатија (до степен до кој тие работат во општ 
интерес), агенции за сместување], 

— Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (економија: организации за поттикнување 
економски развој ), 

— Friedhofs- und Bestattungswesen (гробишта и погребни услуги), 

— Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, 
Entwicklungshilfe, Ausbildung) [соработка со земјите во развој: финансирање, 
техничка соработка, развојна помош, обука]. 

 
IV — ГРЦИЈА 
Категории 

 
a) Јавни претпријатија и јавни органи 

b) Правни лица регулирани со приватно право и кои се во државна сопственост или 
редовно добиваат државни субвенции во износ од најмалку 50% од нивниот 
буџет согласно со применливите прописи или во кои државата има капитален 
удел од најмалку 51%.  

c) Правни лица регулирани со приватното право кои се во сопственост на 
правни лица регулирани со јавното право, на локални власти на кое било 
ниво, вклучувајќи го и грчкото Централно здружение на локални власти 
(Κ.Ε.∆.Κ.Ε.), на локални здруженија на 'communes', (локални административни 
области) или на јавни претпријатија или органи, или на правни лица како што 
е наведено во б) или кои редовно добиваат субвенции од таквите правни лица 
во износ од најмалку 50% од нивниот годишен буџет, согласно со 
применливите прописи или согласно на своите основачки акти, или правни 
лица како што е наведено погоре кои имаат капитален удел од најмалку 51% 
во таквите правни лица регулирани со јавното право. 



V —ШПАНИЈА 
Kатегории 
— Органи и тела регулирани со јавното право кои подложат на «Ley de Contratos de 

las Administraciones 
Públicas», [шпанското државно законодавство за набавки] освен оние што се дел од  
Administración General 
del Estado (општа национална администрација). 

— Органи и тела регулирани со јавното право кои подложат на  «Ley de Contratos de 
las Administraciones 
Públicas»,  — освен оние што се дел од — l'Administración  de las  Comunidades 
Autónomas 
(администрација на автономните региони). 

— Органи и тела регулирани со јавното право кои подложат на   «Ley de Contratos 
de las Administraciones 
Públicas», — освен оние што се дел од — Corporaciones Locales (локални власти). 

— Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (административни 
органи и заеднички служби за здравствени и социјални услуги). 

 

VI. ФРАНЦИЈА 

Органи  

— Collège de France 

— Conservatoire national des arts et métiers 

— Observatoire de Paris 

— Institut national d'histoire de l'art (INHA) 

— Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

— Institut national de la recherche agronomique (INRA) 

— Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) 

— Institut de recherche pour le développement (IRD) 

— Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 

— Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) 

— Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) 

— Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) 

— Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), 
chambres des métiers et 
chambres d'agriculture 

— Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) 

Категории 
1. Нацонални јавни органи 
— Agences de l'eau (агенции за водоснабдување) 

— Écoles d'architecture (училишта за архитектура) 

— Universités (универзитети) 

— Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) (институти за обука на професори за високо 
образование) 

2. Административни јавни органи на регионално, локално ниво и ниво на сектор  
— collèges (средни училишта) 

— lycées (средни училишта) 

— établissements publics hospitaliers (јавни болници)  

— offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) (јавни служби за евтино домување) 

3. Групирање на територијални власти 
— établissements  publics   de  coopération  intercommunale   (јавни претпријатија за 

соработка на локалните власти) 

— institutions interdépartementales et interrégionales  (институци заеднички за повеќе од 
еден департман и меѓурегионални институции) 



VII — ИРСКА 

 
Органи 

Enterprise Ireland [развој на маркетинг, технологија и претпријатија] 
Forfás [политики и совети за претпријатија, трговија, наука, технологија и иновации] 
Industrial Development Authority 
Enterprise Ireland 
FÁS [обука во индустријата и за вработување] 
Health and Safety Authority 
Bord Fáilte Éireann [развој на туризмот] 
CERT [обука во хотелската, угостителската и туристичката индустрија] 
Irish Sports Council 
National Roads Authority 
Údarás na Gaeltachta [орган за регионите во кои се зборува галски јазик] 
Teagasc [земјоделско истражување, обука и развој] 
An Bord Bia [промоција на прехранбената индустрија] 
An Bord Glas [промоција на хортикултурната индустрија] 
Irish Horseracing Authority 
Bord na gCon [поддршка и развој на трки со кучиња] 
Marine Institute 
Bord Iascaigh Mhara [развој на рибарство] 
Equality Authority 
Legal Aid Board 
Kатегории 
Регинонални здравствени одбори  
Болници и слични институции од јавен карактер 
Комисии за насочено образование  
Kолеџи и образовни институции од јавен карактер  
Централни и регионални одбори за рибарство  
Регионални организации за туризам  
Национални регулаторни и апелациони органи [во областа на телеконукации, енергија, планирање и 
слично] 
Агенции формирани да вршат одредена функција или да ги исполнат потребите на 
различни сектори [на пример, Одбор за управување со материјали во здравствена 
индустрија, Агенција за работодавци во здравствениот сектор, Одбор на локална 
самоуправа за компјутерски услуги, Агенција за заштита на животната средина, 
Национален совет за безбедност, Институт за јавна администрација, Институт за 
економски и социјални истражувања, Орган за национални стандарди и слично] 
Други јавни органи опфатени со дефиницијата за орган-управуван со јавното право 
во согласност со член 1(7) од оваа директива. 

 

VIII — ИТАЛИЈА 

Органи 

Società 'Stretto di Messina' 

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo 
Ente nazionale per l'aviazione civile — ENAC 
Ente nazionale per l'assistenza al volo — ENAV 
ANAS S.p.A 
Категории 



— Enti portuali e aeroportuali (пристанишни и аеродромски органи), 

— Consorzi per le opere idrauliche (конзорциуми за работи во инженерство во областа на водата), 

— Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le 
università (државни универзитети, институти на државни универзитети, 
конзорциуми за развојни активности на универзитети), 

— Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (јавна социјална помош и корективни 
институции), 

— Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o 
vulcanologici (високи научни  и културни институции, астрономски, астрофизички, 
геофизички или вулканолошки опсерватории), 

— Enti di ricerca e sperimentazione (организаци за истражување и експерименти), 

— Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (агенции 
одговорни за задолжително социјално осигурување и програми за социјална 
помош), 

— Consorzi di bonifica (конзорциуми за мелиорација на земјиште), 

— Enti di sviluppo e di irrigazione (агенции за развој и наводнување), 

— Consorzi per le aree industrial (здруженија за индустриски области), 

— Comunità montane (групирање на општини во планински предели), 

— Enti preposti a servizi di pubblico interesse (организации за услуги од јавен интерес), 

— Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero 
(јавни тела кои вршат активности во забава, спорт, туризам и рекреација), 

— Enti culturali e di promozione artistica (организации за промоција на културата и уметнички 
активности). 

IX — ЛУКСЕМБУРГ 

 
Категории 

 

— Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (јавни 
претпријатија на државата под супервизија на член на владата), 

— Établissements publics placés sous la surveillance des communes ((јавни претпријатија 
на државата под супервизија на локалните власти) (локални тела), 

— Syndicats de communes créés en vertu de la loi du  23 février 2001 concernant les 
syndicats de communes 
(здрженија на локалните власти формирани според законот од 23 февруари 2001 
година за здруженија на локалните власти). 

X — ХОЛАНДИЈА 
Органи 
— Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Министерство за внатрешни 

работи и односи во кралството) 

— Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA) (Холандски 
Институт за противпожарни слушби и борба во итни случаи) 

— Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE) (Тело за испражување на противпожарната служба 
на Холандија) 

— Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) (Национален Институт за 
избор и обука на полицајци) 

— 25 afzonderlijke politieregio's (25 индивидуални полициски региони) 

— Stichting ICTU (ICTU Фондација) 

— Министерство за економски работи 

— Stichting Syntens (Syntens) 

— Van Swinden Laboratorium B.V. (NMi van Swinden Лабораторија) 

— Nederlands Meetinstituut B.V. (Nmi Институт за метрологија и технологија) 

— Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) (Холандска агенција за 
вселенски програми) 

— Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN) (Холандски одбор за Туризам) 



— Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) (Корпоративно тело за локалните 
влади на Северна Холандија) 

— Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) (развојно претпријатие Gelderland) 

— Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) (OOM Меѓународен деловен развој) 

— LIOF (Limburg инвестиционо развојна компанија LIOF) 

— Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) (NOM инвестиционен развој) 

— Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) (развојна агенција Brabant) 

— Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Независно поштенско 
телекомуникациско тело) 

Министерство за финансии 
— De Nederlandse Bank N.V. (Народна Банка на Холандија) 

— Autoriteit Financiële Markten (Холандско тело за финансиски пазари) 

— Pensioen- & Verzekeringskamer (Пензиско и осигурително надзорно тело на 
Холандија) 

Министерство за правда 

— Stichting Reclassering Nederland (SRN) (Агенција за рехабилитација на Холандија) 

— Stichting VEDIVO (. Здружение на управители за (семејно) чување - VEDIVO ) 

— Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen (Институции за чување и семејно чување) 

— Stichting Halt Nederland (SHN) (Холандска Halt (алтернативна) агенција) 

— Particuliere Internaten (приватни институции за сместување) 

— Particuliere Jeugdinrichtingen (Казнени институции за млади престапници) 

— Schadefonds Geweldsmisdrijven (Фондови за штети за сурови криминали) 

— Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) (Агенција за прием на барателите на 
азил) 

— Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (Национална агенција за 
поддршка и одржување) 

— Landelijke organisaties slachtofferhulp (Национални организации за надоместување на 
жртвите) 

— College Bescherming Persoongegevens (Холандска Агенција за заштита на податоци) 

— Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) (Агенција за управување на центарот за 
правосудни студии) 

— Raden voor de Rechtsbijstand (Совети за правна помошs) 

— Stichting Rechtsbijstand Asiel (Центри за правна помоп на баратели на азил) 

— Stichtingen Rechtsbijstand (Агенции за правна помош) 

— Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) (Национално биро против полова 
дискриминација) 

— Clara Wichman Instituut (Clara Wichman Институт) 

— Tolkencentra (Центри за преведување) 

Министерство за земјоделство, управување со природата и рибарство 

— Bureau Beheer Landbouwgronden (Служба за управување со земјиште) 

— Faunafonds (Фонд за фауна) 

— Staatsbosbeheer (Национална служба за шуми) 

— Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding (Биро за образование за храна и 
прехрана на Холандија) 

— Universiteit Wageningen (Wageningen Универзитет и истражувачки центар) 

— Stichting DLO (Сектор за земјоделско истражување) 

— (Hoofd) productschappen (Одбори за стоки) 

Министерство за образование, култура и наука 

 A. Општ  опис 



— јавни училишта или јавно финансирани приватни училишта за основно 
образование со значење од  Wet op het primair onderwijs (Закон за основно 
образование) 

— jавни или јавно финансирани училишта за специјално образование, средно 
специјално образование или институции за специјално средно образование со 
значење од Wet op de expertisecentra (Закон за ресурсни центри) 

— јавни училишта или јавно финансирани приватни училишта или институции за 
средно образование со значење од Wet op het Voortgezet Onderwijs (Закон за средно 
образование) 

— јавни институции или јавно финансирани приватни институции со значење од Wet 
Educatie en Beroepsonderwijs (Закон за образование и насочено образование) 

— јавни училишта или јавно финансирани приватни училишта со значење од 
Experimentenwet Onderwijs (Закон за експериментално образование) 

— јавно финансирани универзитети и институции за високо образование, отворен 
универзитет и универзитетски болници со значење од Wet op het hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek (Закон за високо образование и научно 
истражување) и институции за меѓународно образование во кои повеќе од 50% од 
буџетот доаѓа од јавни средства 
училишни советодавни услуги во рамките на значењето на Wet op het primair 
onderwijs (Закон за основно орбазование) и Wet op de expertisecentra (Закон за 
ресурсни центри) 

— национални центри за професори во рамките на значењето на Wet subsidiëring 
landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Закон за субвенции за националните 
активности за поддршка на образованието) 

— радиодифузни организации во рамките на значењето на Mediawet (Закон за медиуми) 

— фондови со значење од Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (Закон за конкретни културни 
политики) 

— национални органи за насочено образование 

— фондации во рамките на значењето на Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale 
Diensten (Закон за приватизација на нациналните музеи) 

—  други музеи кои добиваат повеќе од 50% од буџетот од Министерството за 
образование, култура и наука 

—  други организации и институции на полето на образование, култура и наука кои 
добиваат повеќе од 50% од буџетот од Министерството за образование, култура и 
наука 

Б .  Листа  на  имиња 
— Informatie Beheer Groep 

— Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs 

— Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent 

— Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF 

— Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 

— Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic) 

— Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 

— Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 

— Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek 

— College van Beroep voor het hoger Onderwijs 

— Vereniging van openbare bibliotheken NBLC 

— Koninklijke Bibliotheek 

— Stichting Muziek Centrum van de Omroep 

— Stichting Ether Reclame 

— Stichting Radio Nederland Wereldomroep 

— Nederlandse Programma Stichting 

— Nederlandse Omroep Stichting 

— Commissariaat voor de Media 



— Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties 

— Stichting Lezen 

— Dienst Omroepbijdragen 

— Centrum voor innovatie en opleidingen 

— Bedrijfsfonds voor de Pers 

— Centrum voor innovatie van opleidingen 

— Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) 

— Instituut voor Leerplanontwikkeling 

— Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting 

— Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie 

— Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs 

— BVE-Raad 

— Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven 

— Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs 

— Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs 

— Combo Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie 

— Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs 

— Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO 

— Stichting SoFoKles 

— Europees Platform 

— Stichting mobiliteitsfonds HBO 

— Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum 

— Stichting minderheden Televisie Nederland 

— Stichting omroep allochtonen 

— Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht 

— School der Poëzie 

— Nederlands Perscentrum 

— Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum 

— Bibliotheek voor varenden 

— Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden 

— Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken 

— Nederlandse luister- en braillebibliotheek 

— Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang 

— Bibliotheek Le Sage Ten Broek 

— Doe Maar Dicht Maar 

— ElHizjra 

— Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten 

— Fund for Central and East European Book Projects 

— Jongeren Onderwijs Media 

Министерство за социјални работи и вработување 
— Sociale Verzekeringsbank (Банкс за социјално осигурување) 

— Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Служба за вработување) 

— Stichting Silicose Oud Mijnwerkers (Фондација на поранешни рудари кои страдаат од силикоза) 

— Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer (Пензиски и осигурителен надзорен орган на Холандија) 

— Sociaal Economische Raad (SER) (Социјален и економски совет на Холандија) 

— Raad voor Werk en Inkomen (RWI) (Совет за работа и приходи) 



— Centrale organisatie voor werk en inkomen (Централна организација за работа и приходи) 

— Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Тело за примена на осигурителни шеми за 
вработени) 

Министерство за транспорт, комуникации и јавни работи 
— RDW Voertuig informatie en toelating (Служба за информации и администрација на возила) 

— Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB) (Контролна агенција за воздушен сообраќај) 

— Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) (Здружение на поморски капетани на Холандија) 

— Regionale Loodsencorporatie (RLC) (Регионално здружение на поморски капетани) 

Министерство за градежништво, планирање и животна околина 
— Kadaster (Агенција за јавни регистрации-катастар) 

— Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (Фонд за централно градежништво) 

— Stichting Bureau Architectenregister (Регистар на архитекти) 

Министерство за здравство, благосостојба и спорт 
— Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR) 

— College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) (Одбор за одобрување на лекови) 

— Commissies voor gebiedsaanwijzing 

— College sanering Ziekenhuisvoorzieningen (Национален одбор за развој на болничките капацитети) 

— Zorgonderzoek Nederland (ZON) (Совет за здравственп истражување и развој) 

— Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen (Закон за медицински уреди) 

— N.V. KEMA/Stichting TNO Certification (KEMA/TNO цертификација) 

— College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) (Национален одбор за болнички капацитети) 

— College voor Zorgverzekeringen (CVZ) (Одбор за здравствено осигурување) 

— Nationaal Comité 4 en 5 mei (Национални комитети за 4 и 5 мај) 

— Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) (Одбор за пензии и бенефиции) 

— College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) (Суд за тарифи на здравствените услуги) 

— Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO) 

— Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) 
(Фондација за развој на јавното здравство и животната околина) 

— Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS 

— Stichting Sanquin Bloedvoorziening (Sanquin фондација за снабдување со крв) 

— College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG 
(Надзорен одбор на комитети за здравствено осигурување за регистрација на пракси 
за професионална здравствена заштита) 

— Ziekenfondsen (Фондови за здравствено осигурување) 

— Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) (Фондација за трансплантација на Холандија) 

— Regionale Indicatieorganen (RIO's) (Регионални органи за утврдување на потребите). 

XI — АВСТРИЈА 
Сите органи под буџетска контрола на „Rechnungshof" (Судот на ревизори) освен 
оние од комерцијален или од идустриски карактер. 

 
XII — ПОРТУГАЛИЈА 
Категории 
— Institutos públicos sem  carácter comercial ou  industrial  (јавни институции без 

комерцијален или индустриски карактер), 

— Serviços públicos personalizados (јавни услуги со правен статус) 

— Fundações públicas (јавни фондации), 

— Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (јавни институции 
за образование, научно истражување и здравство) 

XIII — ФИНСКА 



Јавни органи или јавно контролирани органи и претпријатија, освен оние со комерцијален или 
индустриски карактер). 
XIV — ШВЕДСКА 
Сите некомерцијални органи чии јавни договори подложат на супервизија на 
Државниот одбор за јавни набавки. 
XV — ОБЕДИНЕТОТО 
КРАЛСТВО 
Органи 
— Design Council (Одбор за дизајн) 

— Health and Safety Executive (Орган за здравство и безбедност) 

— National Research Development Corporation (Национална корпорација за истражување и развој) 

— Public Health Laboratory Service Board (Одбор за лабораториски услуги во јавното здравство) 

— Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Служба за советување, помирување и арбитража) 

— Commission for the New Towns (Комисија за нови градови) 

— National Blood Authority (Национален орган за крв) 

— National Rivers Authority (Национален орган за реки) 

— Scottish Enterprise (Шкотска развојна агенција) 

— Scottish Homes (Шкотска агенција за станбени прашања) 

— Welsh Development Agency (Развојна агенција на Велс) 

Категории 
— Maintained schools (Одржани училишта) 

— Universities and colleges financed for the most part by other contracting authorities (Универзитети и 
колеџи во најголем дел финансирани од други договорни органи) 

— National Museums and Galleries (Национални музеи и галерии) 

— Research Councils (Истражувачки одбори) 

— Fire Authorities (Противпожарни служби) 

— National Health Service Strategic Health Authorities (Национални ргани за здравствени услуги) 

— Police Authorities (Полициски органи) 

— New Town Development Corporations (Корпорации за развој на нови градови) 

— Urban Development Corporations (Корпорации за урбан развој) 

 

 

 



АНЕКС IV 
ЦЕНТРАЛНИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ (11) 

 

БЕЛГИЈА 

- l'Etat - de Staat - државата  

- les communautés - de gemeenschappen - општини 

- les commissions communautaires - de gemeenschapscommissies - општински комисии 

- les régions - de gewesten - региони 

- les provinces - de provincies - покраини 

- les communes - de gemeenten - комуни 

- les centres publics d'aide sociale - de openbare centra voor 
aatschappelijk welzijn 

- јавни центри за социјална помош 

- les fabriques d'églises et les 
organismes chargés de la gestion du 
temporel des autres cultes reconnus 

- de kerkfabrieken en de instellingen 
die belast zijn met het beheervan de 
temporalïen van de erkende 
erediensten 

- црковни совети и организации 
одговорни за управување со 
средствата на други признаени 
верски редови  

- les sociétés de développement 
régional 

- de gewestelijke 
ontwikkelingsmaatschappijen 

- компании за регионален развој 

- les polders et wateringues - de polders en wateringen - одбори за ниски земјишни делови 
и вода 

- les comités de remembrement des 
iens ruraux 

- de ruilverkavelingscomités - комисии за консолидација на 
земјиште 

- les zones de police - de politiezones - полициски зони 

- les associations formées par 
plusieurs des pouvoirs 
adjudicateurscidessus 

- de verenigingen gevormd dooreen of 
meerdere  aanbestedendeoverheden 
hierboven 

- здруженија формирани од неколку 
од горенаведените органи  

 

ДАНСКА 

 

Folketinget — Дански парламент  Rigsrevisionen —  Завод за државна ревизија 

2. Statsministeriet — Премиер  

3. Udenrigsministeriet — Министерство за надворешни 
работи 

 

4. Beskæftigelsesministeriet — Министерство за 
вработување 

5 styrelser og institutioner — 5 агенции и институции 

 

5. Domstolsstyrelsen — Судска администрација  

6. Finansministeriet — Министерство за финансии 5 styrelser og institutioner — 5 агенции и институции 

7. Forsvarsministeriet — Министерство за одбрана Adskillige institutioner — неколку институции 

8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet — Министерство за 
внатрешни работи и здравство 

 

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens 
Serum Institut — Неколку агенции и институции, 
вклучувајќи го Statens Serum Institut 

9. Justitsministeriet — Министерство за правда Rigspolitichefen, 2 direktorater samt et antal styrelser — 
Комесарот на полицијата, 2 директорати и неколку 
агенции  

10. Kirkeministeriet — Министерство за бискупски 
работи  

10 stiftsøvrigheder — 10 бискупски органи 

11. Kulturministeriet — Министерство за култура Departement samt et antal statsinstitutioner — Еден 
сектор и неколку институции  

                                                 
1  За целите на оваа директива, под „централни државни органи“ се подразбираат властите 
наведени во овој анекс и, до степен до кој се направени измени на државно ниво, нивните 
наследници. 



12. Miljøministeriet — Министерство за животна 
средина 

6 styrelser — 6 агенции 

13. Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration 
— Министерство за бегалци, имиграција и интеграција 

1 styrelse — 1 агенција 

14. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — 
Министерство за храна, земјоделство и рибарство  

9 direktorater og institutioner — 9 директорати и 
институции  

15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder 
Udvikling — Министерство за наука, технологија и 
иновација  

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø 
og Statens uddannelsesbygninger — Неколку агенции и 
институции, вклучувајќи ја Националната лабораторија 
Рисое и Данските национални институции за 
истражување и едукација 

16. Skatteministeriet — Министерство за даноци 1 styrelse og institutioner — 1 агенција и неколку 
институции 

17. Socialministeriet — Министерство за социјални 
работи  

 styreler og institutioner — 3 агенции и неколку 
институции 

18. Trafikministeriet — Министерство  за транспорт 12 styrelser og institutioner, herunder 
Øresundsbrokonsortiet — 12 агенции и институции, 
вклучувајќи го Øresundsbrokonsortiet 

19. Undervisningsministeriet — Министерство  за 
образование 

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre 
institutioner — 3 агенции, 4 образовни установи, 5 
други институции 

20. Økonomi- og Erhvervsministeriet — Министерство за 
економски и деловни работи   

Adskillige styrelser og institutioner — Неколку агенции и 
институции  

 

 
ГЕРМАНИЈА 

 
Auswärtiges Amt Сојузно министерство за надворешни работи (Сојузна 

канцеларија за надворешни работи) 

Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter) Сојузно министерство за внатрешни работи (само 
граѓански работи) 

Bundesministerium der Justiz Сојузно министерство за правда 

Bundesministerium der Finanzen Сојузно министерство за финансии 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Сојузно министерство за економија и труд 

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und 
Landwirtschaft 

Сојузно министерство за заштита на потрошувачите, 
храна и земјоделство  

Bundesministerium der Verteidigung (keine militärischen 
Güter) 

Сојузно министерство за одбрана (исклучувајќи воена 
опрема) 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 

Сојузно министерство за семејни прашања, пензионери, 
жени и млади 

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit Сојузно министерство за здравство и социјално 
осигурување 

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen Сојузно министерство за транспорт, градежништво и 
станбени прашања 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit Сојузно министерство за животна средина, зачувување 

на природата и нуклеарна безбедност 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
  Сојузно министерство за образование и истражување 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung Сојузно министерство за економска соработка и развој  



ГРЦИЈА 
 

 1. Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέν- 

τρωσης 

Министерство за внатрешни работи, јавна 
администрација и децентрализација 

2. Υπουργείο Εξωτερικών Министерство за надворешни работи 

3. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Министерство за економија и финансии 

4. Υπουργείο Ανάπτυξης  Министерство за развој 

5. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης  Министерство за правда 

6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων  Министерство за образование и религија 

7. Υπουργείο Πολιτισµού  Министерство за култура 

8. Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας Министерство за здравство и социјална помош 

9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων 

Министерство за животна средина, просторно 
планирање и јавни градежни работи  

10. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Министерство за труд и социјална заштита 

11. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Министерство за транспорт и комуникации 

12. Υπουργείο Γεωργίας Министерство за земјоделство 

13. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Министерство за морски транспорт 

14. Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης Министерство за Македонија и Тракија 

15. Υπουργείο Αιγαίου Министерство за егејскиот дел 

16. Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης Министерство за печат 

17. Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς Генерален секретаријат за млади  

18. Γενική Γραµµατεία Ισότητας Генерален секретаријат за еднаквост 

19. Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Генерален секретаријат за социјална заштита 

20. Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού Генерален секретаријат за грци кои живеат во странство 

21. Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Генерален секретаријат за индустрија 

22. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας Генерален секретаријат за истражување и технологија 

23. Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού Генерален секретаријат за спорт 

24. Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων Генерален секретаријат за јавни работи  

25. Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
Ελλάδος 

Државен завод за статистика 

26. Εθνικός Οργανισµός Κοινωνικής Φροντίδας Организација за социјална помош 

27. Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας Организација за станбени прашања за работниците  

28. Εθνικό Τυπογραφείο Државна печатница 

29. Γενικό Χηµείο του Κράτους Државна лабораторија 

30. Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας Грчки фонд за патишта  

31. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Атински Универзитетот 

32. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Солунски Универзитет 

33. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Универзитетот Тракија  

34. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Егејски Универзитет 

35. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Универзитетот во Јанина 

36. Πανεπιστήµιο Πατρών Универзитетот во Патра 

37. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Македонски Универзитет 

38. Πολυτεχνείο Κρήτης Политехничко училиште во Крит  

39. Σιβιτανίδειος ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων Техничко училиште во Сивитанидиос 

40. Αιγινήτειο Νοσοκοµείο Болница Егинитион 

41. Αρεταίειο Νοσοκοµείο Болница Аретеио 

42. Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Национален центар за јавна администрација  

43. Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Υλικού Α.Ε. Организација за управување со јавни материјали  

44. Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων Организација за осигурување на земјоделците  

45. Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων Организација за изградба на училишта 

46. Γενικό Επιτελείο Στρατού (1) Општ персонал на армијата 

47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (1) Општ персонал на морнарицата 



48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (1) Општ персонал на авијацијата  

49. Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας Грчка комисија за атомска енергија 

50. Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων Генерален секретаријат за дополнително образование  

(1)   Невоени материјали опфатени во Анекс  V. 

 
ШПАНИЈА 

 

Presidencia del Gobierno Канцеларија на премиерот 

Ministerio de Asuntos Exteriores Министерство за надворешни работи  

Ministerio de Justicia Министерство за правда 

Ministerio de Defensa Министерство за одбрана 

Ministerio de Hacienda  Министерство за финансии 

Ministerio de Interior Министерство за внатрешни работи  

Ministerio de Fomento Министерство за внатрешен развој  

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes Министерство за образование, култура и спорт  

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Министерство за труд и социјални работи 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Министерство за земјоделство, рибарство и храна 

Ministerio de la Presidencia Министерство за Канцеларијата на премиерот 

Ministerio de Administraciones Públicas Министерство за јавна администрација 

Ministerio de Sanidad y Consumo Министерство за здравство и заштита на потрошувачите 

Ministerio de Economía Министерство за економски работи  

Ministerio de Medio Ambiente Министерство за животна средина 

Ministerio de Ciencia y Tecnología Министерство за наука и технологија 



ФРАНЦИЈА 

 

1. Министерства 

 
Services du Premier ministre Канцеларија на премиерот 

Ministère des affaires étrangères Министерство за надворешни работи  

Ministère des  affaires sociales,  du travail et de la 

solidarité 

Министерство за социјални работи, труд и 
солидарност  

Ministère   de   l'agriculture,   de   l'alimentation,   de   la 

pêche et des affaires rurales 

Министерство за земјоделство, храна, рибарство, и 
рурални работи  

Ministère de la culture et de la communication Министерство за култура и комуникации  

Ministère de la défense (1) Министерство за одбрана 

Ministère de l'écologie et du développement durable Министерство за екологија и одржлив развој  

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Министерство за економски работи, финансии и 
индустрија  

Ministère de l'équipement,  des  transports,  du 
logement, du tourisme et de la mer 

Министерство за инфраструктура, транспорт, 
станбени прашања, туризам и море 

Ministère de la fonction publique, de la réforme de 
l'Etat et de l'aménagement du territoire 

Министерство за јавн0-граѓански работи, државни 
реформи и регионално планирање  

Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales 

Министерство за внатрешни работи, домашна 
безбедност и локални слободи  

Ministère de la justice Министерство за правда  

Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la 
recherché 

Министерство за млади, образование и 
истражување 

Ministère de l'outre-mer Министерство за прекуморси територии 

Ministère de la santé, de la famille et des personnes 
handicapées 

Министерство за здравство, семејство и лица со 
пречки во развојот 

Ministère des sports Министерство за спорт 

 (1)  Невоени материјали. 
2. Државни јавни институции 

 
Académie de France à Rome Француска академија во Рим  

Académie de marine Академија за морнарица 

Académie des sciences d'outre-mer Прекуморска академија за науки  

Agence centrale des organismes de sécurité social 
(ACOSS) 

Централна агенција за органи за социјална 
заштита 

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de 
travail (ANACT) 

Национална агенција за подобрување на 
работните услови  

Agence   nationale   pour   l'amélioration   de   l'habitat 
(ANAH) 

Национална агенција за подобрување на 
околината  

Agence  nationale pour l'indemnisation  des  français 
d'outre-mer (ANIFOM) 

Национална агенција за компензација на 
француските државјани кои живеат во 
прекуморските територии  

Assemblée   permanente   des   chambres   d'agriculture 
(APCA) 

Постојано собрание на регионалните 
земјоделски комори  

Bibliothèque nationale de France Национална библиотека на Франција  

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg Национална и универзитетска библиотека на 
Стразбур 

Bibliothèque publique d'information Библиотека за јавни информации  

Caisse des dépôts et consignations Депозитен и консигнациски фонд  

Caisse nationale des autoroutes (CNA) Државен фонд за патишта  

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) Државен фонд за социјална заштита за војската  

Centre des monuments nationaux (CMN) Државен центар за споменици  

Caisse de garantie du logement locatif social Фонд за социјални станбени прашања  

Casa de Velasquez Casa de Velázquez 



Centre d'enseignement zootechnique Центар за зоотехнички студии  

Centre d'études du milieu et de pédagogie appliqué du 
ministère de l'agriculture 

Центар при Министерството за земјоделство за 
студии по екологија и применета педагогија  

Centre d'études supérieures de sécurité sociale Центар за студии за социјална заштита  
Centres de formation professionnelle agricole   Центри за обука во областа на земјоделството 

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou Државен центар Џорџ Помпиду за уметност и 
култура  

 Centre national de la cinématographie Државен центар за кинематографија 

Centre national d'études et de formation pour l'en-fance 
inadaptée 

Државен центар за студии и обука за 
професионалци кои работат со деца со 
потешкотии во развојот  

Centre national d'études et d'expérimentation du ma-
chinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts 
(CEMAGREF) 

Државен институт за инженерство во областа на 
земјоделството и екологијата  

Centre national des lettres Државен центар за литературна уметност  

Centre national de documentation pédagogique Државен центар за документација од областа на 
педагогија 

Centre national des oeuvres universitaires et scolaires 
(CNOUS) 

Државен центар за помош на учениците и 
студентите 

Centre hospitalier des Quinze-Vingts  Болница Квинз-Вон 

Centre national de promotion rurale de Marmilhat Државен центар за рурален развој - Мармилхат 

 Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) Центри за образование за возрасни и спорт 

 Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)  Регионални центри за помош на студенти  

Centres régionaux de la propriété forestière  Регионални центри за шуми  

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants Центар за социјална заштита на работници-
мигранти  

 Commission des opérations de bourse  Комисија за работа на берзата  

Conseil supérieur de la pêche Совет за рибарство  

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres Агенција за заштита на морскиот и езерскиот 
брег 

Conservatoire national supérieur de musique de Paris Државен конзерваториум за музика - Париз 

Conservatoire national supérieur de musique de Lyon Државен конзерваториум за музика - Лион 

Conservatoire national supérieur d'art dramatique Државно училиште за драмска уметност  

École centrale — Lyon Државно училиште за инженеринг и истражување 
– Лион 

École centrale des arts et manufactures Државно училиште за инженеринг и науки - 
Париз 

Ecole du Louvre Ecole du Louvre 

École française d'archéologie d'Athènes Француско училиште за археологија во Атина 

École française d'Extrême-Orient Француско училиште за студии за далечниот 
исток 

École française de Rome Француско училиште во Рим 

École des hautes études en sciences sociales Колеџ за напредни студии во социјалните науки  

École nationale d'administration Државно училиште за јавна администрација  

École nationale de l'aviation civile (ENAC) Државно училиште за цивилна воздушна пловидба 

École nationale des Chartres Државно училиште во Шортр 

École nationale d'équitation Државно училиште за јавање коњи 

École nationale du génie rural des eaux et des forêts 
(ENGREF) 

Државно училиште за инженеринг во областа 
на рурален развој, водостопанство и шумарство 

Écoles nationales d'ingénieurs Државни училишта за инженеринг  

École nationale d'ingénieurs des techniques des industries 
agricoles et alimentaires 

Државно училиште за агро-инженеринг 

Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles Државно училиште за земјоделски инженери  

Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement 
de Strasbourg 

Државно училиште во Стразбур за 
инженеринг во областа на водостопанство и 
животна средина 

École nationale de la magistrature Државно училиште за судство 

Écoles nationales de la marine marchande Државни училишта за трговска морнарица  



École nationale de la santé publique (ENSP) Државно училиште за јавно здравство 

École nationale de ski et d'alpinisme Државно училиште за скијање и планинарење 

École nationale supérieure agronomique — Montpellier Државно вишо училиште за агрономија - 
Монполиер 

École nationale supérieure agronomique — Rennes Државно вишо училиште за агрономија - Рене 

École nationale supérieure des arts décoratifs Државно вишо училиште за декоративна 
уметност 

École nationale supérieure des arts et industries -
Strasbourg 

Државно вишо училиште за уметност и 
индустрија - Стразбур 

École nationale supérieure des arts et industries textiles — 
Roubaix 

Државно вишо училиште за уметност и 
текстилна индустрија, Рубе 

Écoles nationales supérieures d'arts et métiers Државни виши училишта за инженеринг 

École nationale supérieure des beaux-arts Државно вишо училиште за ликовна уметност  

École nationale supérieure des bibliothécaires Државно вишо училиште за библиотекари 

École nationale supérieure de céramique industrielle Државно вишо училиште за индустриска 
керамика 

École nationale supérieure de l'électronique et de ses 
pplications (ENSEA) 

Државно вишо училиште за електроника и 
електро-инженерство  

École   nationale   supérieure   des   industries   agricoles 
limentaires 

Државно вишо училиште за земјоделско-
прехранбена индустрија  

École nationale supérieure du paysage Државно вишо училиште за просторно 
уредување  

Écoles nationales vétérinaires Државни училишта за ветеринарна медицина 

École nationale de voile Државно училиште за морска навигација 

Écoles normales nationales d'apprentissage Државни училишта за обука на учители 

Écoles normales supérieures Државни виши училишта за учители  

École polytechnique Политехничко училиште 

École technique professionnelle agricole et forestière e 
Meymac (Corrèze) 

Техничко училиште за земјоделство и 
шумарство – Мејмак (Корез) 

École de sylviculture — Crogny (Aube) Училиште за шумарство – Крони (Об) 

École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche 
Gironde) 

Училиште Тур-де-бланш за витакултура и 
енологија (Жиронди) 

École de viticulture — Avize (Marne) Училиште за витакултура – Авес (Марн) 

Hôpital national de Saint-Maurice Државна болница Сент Морис 

Établissement   national   des   invalides   de  la  marine 
(ENIM) 

Државен институт за социјална заштита на 
хендикепирани поморски работници 

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter  Државна хуманитарна организација 
Конигсвортер 

Établissement de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels 
(EMOC) 

Здружение за супервизија на работењето на 
згради од културен и образовен карактер во 
државна сопственост 

Établissement public du musée et du domaine national de 
Versailles 

Јавно здружение за Музејот Версај  

Fondation Carnegie Фондација Карнежи 

Fondation Singer-Polignac Фондација Сингер-Полињак 

Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte 
contre les discriminations 

Фонд за активности и поддршка на 
интеграцијата и борба против 
дискриминацијата 

Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays 
tropicaux (IEMVPT) 

Институт за одгледување животни и 
ветеринарна медицина во тропските земји 

Institut français d'archéologie orientale du Caire Француски институт за археологија во Каиро  

Institut français de l'environnement Француски институт за животна средина 

Institut géographique national Државен институт за географија 

Institut industriel du Nord Институт за индустрија во регионот Норд 

Institut national agronomique de Paris-Grignon Државен институт за агрономија, Парис-Грињон 

Institut national des appellations d'origine (INAO) Државен институт за ознаки за потекло  

Institut   national   d'astronomie   et   de   géophysique 
(INAG) 

Државен институт за астрономија и геофизика 



Institut national de la consommation (INC) Државен институт за потрошувачи 

Institut national d'éducation populaire (INEP) Државен институт за образование на возрасни  

Institut national d'études démographiques (INED) Државен институт за демографски студии 

Institut national des jeunes aveugles — Paris Државен институт за млади слепи лица, Париз 

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux Државен институт за млади глуви лица, Бордо 

Institut national des jeunes sourds — Chambéry Државен институт за млади глуви лица, Шамбери  

Institut national des jeunes sourds — Metz Државен институт за млади глуви лица, Мец 

Institut national des jeunes sourds — Paris Државен институт за млади глуви лица, Париз 

Institut national du patrimoine Француски институт за национално наследство 

Institut national de physique nucléaire et de physique des 
particules (I.N2.P3) 

Државен институт за нуклеарна физика и 
молекуларна физика 

Institut national de la propriété industrielle Државен институт за интелектуална 
сопственост  

Institut national de recherches archéologiques préventives Државен институт за превентивно археолошко 
истражување  

Institut national de recherche pédagogique (INRP) Државен институ за едукативни истражувања  

Institut national des sports et de l'éducation physique Државен институт за спорт и физичко 
образование  

Instituts nationaux polytechniques Државни политехнички колеџи 

Instituts nationaux des sciences appliquées Државни институти за применети науки 

Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen Државен виш институт за индустриска хемија - 
Руен 

Institut national de recherche en informatique et en 
automatique (INRIA) 

Државен институт за истражување во областа 
на информатика и контрола  

Institut national de recherche sur les transports et leur 
sécurité (INRETS) 

Државен институт за истражување во областа на 
транспорт и безбедност  

Instituts régionaux d'administration Регионални колеџи за јавна администрација 

Institut supérieur des matériaux et de la construction 
mécanique de Saint-Ouen 

Виш институт за материјали и механички 
констуркции во Сен Уен 

Musée Auguste-Rodin Музеј Аугуст-Родин 

Musée de l'armée Воен музеј  

Musée Gustave-Moreau Музеј Густав-Моро 

Musée du Louvre Музеј Лувр 

Musée du quai Branly Музеј Кеј Бренли 

Musée national de la marine Музеј на морнарицата 

Musée national J.-J.-Henner Музеј Ј.Ј. Хенер 

Musée national de la Légion d'honneur Државен музеј на Легијата на честа  

Muséum national d'histoire naturelle Државен музеј за историја 

Office de coopération et d'accueil universitaire Канцеларија за соработка на универзитетите 

Office français de protection des réfugiés et apatrides Канцеларија за заштита на бегалци 

Office national de la chasse et de la faune sauvage Државна канцеларија за лов и див свет 

Office national d'information sur les enseignements et les 
professions (ONISEP) 

Државна канцеларија за информации за високо 
образование и кариера 

Office des migrations internationales (OMI) Државна канцеларија за миграција 

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie Француски универзитет и Дом на културата за 
Алжир 

Palais de la découverte Музеј за откритија 

Parcs nationaux Национални паркови 

Syndicat des transports parisiens d'Ile-de-France Транспортна служба за Париз и Ил-де-Франс 

Thermes nationaux — Aix-les-Bains Термални бањи – О Ле’баин.  

 
3. Друго државно јавно тело 

 

Union des groupements d'achats publics (UGAP) Сектор за јавни набавки  

 



 
ИРСКА 

Канцеларија на претседателот  

Парламент и Европски парламент  

Канцеларија на премиерот 

Централен завод за статистика  
Министерство за финансии  
Канцеларија на контролорот и државниот ревизор  
Служба за даноци и царина 
Служба за јавни градежни работи 
Државна лабораторија 
Канцеларија на државниот правобранител 
Канцеларија на директорот на јавното обвинителство  
Канеларија за проценка на имоти 
Комисија за државни службеници  
Канцеларија на народниот правобранител 
Државна адвокатска служба  
Министерство за правда, еднаквост и законски реформи  
Канцеларија за судови 

Канцеларија за затвори 
Канцеларија за хуманитарни донации и оставштина 
Министерство за животна средина и локална самоуправа  
Министерство за образование и наука  
Министерство за комуникации, морски и природни ресурси  
Министерство за земјоделство и храна  
Министерство за транспорт  
Министерство за здравство и деца 
Министерство за компании, трговија и вработеност  
Министерство за уметност, спорт и туризам  
Министерство за одбрана  
Министерство за надворешни работи  
Министерство за социјални и семејни работи 
Министерство за заедници, рурални средини и региони во кои се зборува галски јазик 
Совет за уметност 
Национална галерија. 



ИТАЛИЈА

 

 

I. Органи за набавки 

1. Presidenza del Consiglio dei Ministri Претседателство за Советот на министри 

2. Ministero degli Affari Esteri Министерство за надворешни работи 

3. Ministero dell'Interno Министерство за внатрешни работи 

4. Ministero della Giustizia Министерство за правда 

5. Ministero della Difesa Министерство за одбрана (1) 

6. Ministero dell'Economia e delle Finanze Министерство за економија и финансии 
(поранешни Министерство за трезор и 
Министерство за финансии) 

7. Ministero delle Attività Produttive Министерство за производни активности 
(поранешни Министерство за индустрија, 
трговија, занаети и туризам и Министерство 
за надворешна трговија) 

8. Ministero delle Comunicazioni Министерство за комуникации (поранешно 
Министерство за пошта и телекомуникации) 

9.    Ministero delle Politiche agricole e forestali Министерство за земјоделство и шумарство 
(поранешно Министерство за земјоделски 
ресурси) 

10. Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio Министерство за животна средина и одбрана 
(поранешно Министерство за животна средина) 

11. Ministero delle Infrastrutture e Transporti Министерство за инфраструктура и транспорт 
(поранешни Министерство за транспорт и 
Министерство за јавни градежни работи) 

12. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Министерство за вработеност и социјална 
политика (поранешно Министерство за 
вработеност и социјална заштита) 

13. Ministero della Salute Министерство за здравство 

14. Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Министерство за образование, универзитети и 
научно истражување 

15. Ministero per i Beni e le attività culturali Министерство за културно наследство и 
активности 

(1)   Невоени материјали. 

 

2. Друго државно јавно тело 

ONSIP SPA  (Орган за јавни информативни 
услуги)(1) 

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici 
Pubblici) 

 
(1)   Дејствува како централен орган за набавки за сите министерства и, по барање, за други јавни органи врз основа на концесија 

или рамковна спогодба . 



ЛУКСЕМБУРГ 

 

 

1. Ministère  de 1 Agriculture,  de la Viticulture  et 
du Développement   rural:  Administration   des   
services techniques de l'agriculture. 

1. Министерство за земјоделство, витакултура и 
рурален развој: Управа за земјоделски технички 
сектори  

2. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce 
extérieur, de la Coopération et de la Défense: Armée. 

2. Министерство за надворешни работи, 
надворешна трговија, соработка и одбрана: 
Армијата 

3. Ministère de l'Education nationale, de la 
Formation professionnelle et des Sports: Lycées 
d'enseignement secondaire et d'enseignement 
secondaire technique. 

3. Министерство за образование, стручно 
образование и спорт: Средни училипта и сренди 
технички училишта 

4. Ministère de l'Environnement: Administration de 
l'environnement. 

4. Министерство за животна средина: Управа за 
животна средина 

5. Ministère d'Etat, département des 
Communications: Entreprise des P et T (Postes 
seulement). 

5. Министерство за Државата, Сектор за 
комуникации, поштенски услуги и 
телекомуникациска компанија (единствено Оддел 
за поштенски услуги) 

6. Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et 
de la Jeunesse: Maisons de retraite de l'Etat, Homes 
d'enfants 

6. Министерство за семејства, социјална 
солидарност и млади: Државни пензионерски 
домови, детски домови 

7. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative: Centre informatique de l'Etat, Service 
central des imprimés et des fournitures de bureau de 
l'Etat 

7. Министерство за реформа на цивилната служба 
и администрацијата: Државен центар за 
информатика, Централен сектор за печатени 
работи и канцелариски материјали 

8. Ministère de la Justice: Etablissements 
pénitentiaires 

8. Министерство за правда: Казнени институции 

9. Ministère de l'Intérieur: Police grand-ducale, 
Service national de la protection civile 

9. Министерство за внатрешни работи: Државна 
полиција, Државна канцеларија за цивилна 
заштита 

10. Ministère des Travaux publics: Administration des 
bâtiments publics; Administration des ponts et 
chausses. 

10. Министерство за јавни градежни работи: 
Управа за јавни згради; Управа за мостови и 
патишта 



ХОЛАНДИЈА 
Ministerie van Algemene Zaken (Министерство за општи работи) 
— Bestuursdepartement (Сектори за централна политика и персонал) 

— Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Советодавен совет за владини политики) 

— Rijksvoorlichtingsdienst: (Холандска владина информативна служба) 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Министерство за внатрешни работи) 
— Bestuursdepartement (Сектори за централна политика и персонал) 

— Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP) (Агенција за информации за владиниот персонал) 

— Centrale Archiefselectiedienst (CAS) (Централна служба за евиденција) 

— Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (Општа служба за разузнавање и безбедност) 

— Beheerorganisatie GBA (Агенција за евиденција за персоналот и патни документи) 

— Organisatie Informatie-  en communicatietechnologie OOV  (ITO)  (Организација за информатичка и 
комуникациска технологија) 

— Korps Landelijke Politiediensten (Државна агенција за полиција) 

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Министерство за наворешни работи) 
— Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) (Генерална дирекција за регионална политика и 

конзуларни прашања) 

— Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ) (Генерална дирекција за политички прашања) 

— Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) (Генерална дирекција за меѓународна соработка) 

— Directoraat Generaal Europese Samenwerking (DGES) (Генерална дирекција за европска соработка) 

— Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (Центар за поттиккнување на извозот од 
земји во развој) 

— Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS  (помошни служби во рамките на генералниот секретар и 
заменикот генерален секретар) 

— Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) (различни странски мисии) 

Ministerie van Defensie (Министерство за одбрана) 
— Bestuursdepartement (Сектори за централна политика и персонал) 

— Staf Defensie Interservice Commando (DICO) (Одбранбена-командна служба за помошните служби) 

— Defensie Telematica Organisatie (DTO) (Организација за информатички и комуникациски услуги) 

— Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Агенција за инфраструктура на одбраната, централна дирекција) 

— De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Агенција за инфраструктура на 
одбраната, регионални дирекции) 

— Directie Materieel Koninklijke Marine (Дирекција за кралската холандска морнарица) 

— Directie Materieel Koninklijke Landmacht (Дирекција за кралската холандска армија) 

— Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (Дирекција за краслката холандска авијација) 

— Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL) (Државна агенција за снабдување на кралската холандска армија) 

— Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) (Организација за снабдување со гориво на сите локации на армијата и НАТО) 

— Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (Центар за логистика на краслката холандска авијација) 

— Koninklijke Marine, Marinebedrijf (Кралската холандска морнарица, Сектор за одржување) 

Ministerie van Economische Zaken (Министерство за економија) 
— Bestuursdepartement (Сектори за централна политика и персонал) 

— Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Централно биро за статистика) 

— Centraal Planbureau (CPB) (Централно биро за планирање) 

— Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (Служба за индустриска сопственост) 

— Senter (Сентер) 

— Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (Државна супервизија на рудници) 

— Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (Холандски орган за конкуренција) 

— Economische Voorlichtingsdienst (EVD) (Холандска агенција за надворешна трговија) 

— Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem) (Агенција за енергија и животна средина) 

— Agentschap Telecom (Агенција за телекомуникации) 

Ministerie van Financiën (Министерство за финансии) 
— Bestuursdepartement (Сектори за централна политика и персонал) 

— Belastingdienst Automatiseringscentrum (Компјутерски и софтверски центар за даноци и царина) 



— Belastingdienst (Управа за даноци и царина) 
 

— de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (различни оддели на Управата за даноци и царина низ цела 
Холандија) 

— Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD))  (Служба за фискални 
информации и истраги (ја вклучува и Службата за економски истраги) 

— Belastingdienst Opleidingen (Центар за обука за даноци и царина) 

— Dienst der Domeinen (Служба за државна сопственост) 
Ministerie van Justitie (Ministry of Justice) 
— Bestuursdepartement (Сектори за централна политика и персонал) 

— Dienst Justitiële Inrichtingen (Агенција за поправни институции) 

— Raad voor de Kinderbescherming (Агенција за детска грижа и заштита) 

— Centraal Justitie Incasso Bureau (Централна агенција за наплата на казни) 

— Openbaar Ministerie (Јавно обвинителство) 

— Immigratie en Naturalisatiedienst (Служба за имиграција и натурализација) 

— Nederlands Forensisch Instituut (Холандски институ за вештачење) 

— Raad voor de Rechtspraak (Судски управен и советодавен одбор) 

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Министерство за земјоделство, управување со животна 
средина и рибарство) 
— Bestuursdepartement (Сектори за централна политика и персонал) 

— Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER)  (Државна служба за спроведување на закнски  прописи  
(Агенција)) 

— Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD) (Служба за заштита на растенија (Агенција)) 

— Algemene Inspectiedienst (AID) (Општа инспекциска служба) 

— De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (Сектори за регионални политики) 

— Agentschap Bureau Heffingen (Служба за давачки (Агенција)) 

— Dienst Landelijk Gebied (DLG) (Владина служба за одржлив рурален развој) 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Министерство за образование, култура и наука) 
— Bestuursdepartement (Сектори за централна политика и персонал) 

— Inspectie van het Onderwijs (Инспекторат за образование) 

— Inspectie Cultuurbezit (Инспекторат за културно наследство) 

— Centrale Financiën Instellingen (Агенција за централно финансирање на институции) 

— Nationaal archief (Државен архив) 

— Rijksdienst voor de archeologie (Државен инспекторат за археологија) 

— Rijksarchiefinspectie (Инспекторат за јавна евиденција) 

— Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Советодавен совет за наука и технологија) 

— Onderwijsraad (Совет за образование) 

— Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 

— Instituut Collectie Nederland (Холандски институт за културно наследство) 

— Raad voor Cultuur (Совет за култура) 

— Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Сектор за конзервација на споменици) 

— Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (Национална служба за археолошко наследство) 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Министерство за социјална работа и вработеност) 
— Bestuursdepartement (Сектори за централна политика и персонал) 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Министерство за транспорт, јавни градежни работи и водостопанство) 
— Bestuursdepartement (Сектори за централна политика и персонал) 

— Directoraat-Generaal Luchtvaart (Генерална дирекција за цивилна воздушна пловидба) 

 
— Directoraat-Generaal Goederenvervoer (Генерална дирекција за товарен транспорт) 

— Directoraat-Generaal Personenvervoer (Генерална дирекција за патнички транспорт) 

— Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Генерална дирекција за јавни градежни работи и водостопанство) 

— Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rijks Waterstaat (Главна служба за јавни градежни работи и 
водостопанство) 



— De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat (Секој региноален сектор во 
Генералната дирекција за јавни градежни работи и водостопанство) 

— De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (Секоја специјалистичка 
служба во Генералната дирекција за јавни градежни работи и водостопанство) 

— Directoraat-Generaal Water (Генерална дирекција за вода) 

— Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Главен инспектор, Инспекторат за 
транспорт и водостопанство) 

— Divisie Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Управа 
за цивилна воздушна пловидба во рамки на Главен инспектор, Инспекторат за транспорт 
и водостопанство) 

— Divisie Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Инспекторат 
за транспорт во рамки на Главен инспектор, Инспекторат за транспорт и водостопанство) 

— Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat 
(Инспекторат за ракување со пратки во рамки на Главен инспектор, Инспекторат за 
транспорт и водостопанство) 

— Centrale Diensten (Централна служба) 

— Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) (Кралски холандски институт за метеорологија) 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Министерство 
за станбени прашања, просторно планирање и животна средина) 
— Bestuursdepartement (Сектори за централна политика и персонал) 

— Directoraat-Generaal Wonen (Генерална дирекција за станбени прашања) 

— Directoraat-Generaal Ruimte (Генерална дирекција за просторно планирање) 

— Directoraat General Milieubeheer (Генерална дирекција за заштита на животната средина) 

— Rijksgebouwendienst (Агенција за владини објекти-згради) 

— VROM inspectie (Инспекторат) 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Министерство за здравство и спорт) 
— Bestuursdepartement (Сектори за централна политика и персонал) 

— Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Инспекторат за 
здравствена заштита и ветеринарно јавно здравство) 

— Inspectie Gezondheidszorg (Инспекторат за здравствена заштита) 

— Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Инспекторат за млади и заштита на млади) 

— Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Национален институт за јавно здравство и 
животна средина) 

— Sociaal en Cultureel Planbureau (Служба за општествено и културн планирање) 

— Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Агенција за оценка на лекови) 

Tweede Kamer der Staten-Generaal (Холандски долен дом) 
Eerste Kamer der Staten-Generaal (Холандскиот сенат – горен дом) 
Raad van State (Државен совет) 
Algemene Rekenkamer (Холандски суд за ревизија) 
Nationale Ombudsman (Народен правобранител) 
Kanselarij der Nederlandse Orden (Канцеларија за холандски одликувања) 
Kabinet der Koningin (Кабинет на Кралицата) 



АВСТРИЈА 
 

1. Bundeskanzleramt Сојузна канцеларија  

2. Bundesministerium für auswärtige 
Angelegenheiten 

Сојузно министерство за надворешни работи  

3. Bundesministerium   für   Bildung, Wissenschaft 
und Kultur 

Сојузно министерство за образование, наука и 
култура 

4. Bundesministerium für Finanzen Сојузно министерство за финансии 

5. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen Сојузно министерство за здравство и жени 

6. Bundesministerium für Inneres Сојузно министерство за внатрешни работи  

7. Bundesministerium für Justiz Сојузно министерство за правда 

8. Bundesministerium für Landesverteidigung Сојузно министерство за одбрана 

9. Bundesministerium   für   Land-   und   
Forstwirtschaft,   Umwelt und Wasserwirtschaft    

Сојузно министерство за земјоделство и 
шумарство, животна средина и водостопанство 

10. Bundesministerium für soziale Sicherheit, 
Generationen und Konsumentenschutz 

Сојузно министерство за социјална заштита, 
генерации и заштита на потрошувачите 

11. Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie 

Сојузно министерство за транспорт, иновации и 
технологија 

12. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Сојузно министерство за економија и вработеност 

13. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Сојузно министерство за калибрација и мерење 

14. Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum 
Arsenal     Gesellschaft m.b.H 

Австриски центар за истражување и тестирање - 
Арсенал, лтд. 

15. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge Сојузен институт за тестирање автомобили 

16. Bundesbeschaffung G.m.b.H Сојузен орган за јавни 
набавки 

17. Bundesrechenzentrum G.m.b.H Сојузен центар за обработка на податоци 

 

 

ПОРТУГАЛИЈА 

 

— Presidência do Conselho de Ministros; — Претседателство на Советот на министри 

— Ministério das Finanças; — Министерство за финансии 

— Ministério da Defesa Nacional; (1) — Министерство за одбрана 

— Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e das Comunidades 
Portuguesas 

— Министерство за надворешни работи и 
португалски заедници 

— Ministério da Administração Interna; — Министерство за внатрешни работи  

— Ministério da Justiça; — Министерство за правда 

— Ministério da Economia; — Министерство за економија 

— Ministério da Agricultura,  Desenvolvimento  
Rural e Pescas; 

— Министерство за земјоделство, рурален развој 
и рибарство 

— Ministério da Educação; — Министерство за образование 

— Ministério da Ciência e do Ensino Superior; — Министерство за наука и високо образование 

— Ministério da Cultura; — Министерство за култура 

— Ministério da Saúde; — Министерство за здравство 

— Ministério da Segurança Social e do Trabalho; — Министерство за социјална заштита и труд 

— Ministério das Obras Públicas, Transportes e 
Habitação; 

— Министерство за јавни градежни работи, 
транспорт и станбени прашања 

— Ministério das Cidades, 
Ordenamento do Território e 
Ambiente 

— Министерство за градови, 
управување со земјиште и животна 
средина  

(1)   невоени материјали опфатени во Анекс V. 



ФИНСКА 
 

OIKEUSKANSLERINVIRASTO  - 
JUSTITIEKANSLERSÄMBETET 

КАНЦЕЛАРИЈА НА КАНЦЕЛАРОТ ЗА ПРАВДА 

KAUPPA-   JA   TEOLLISUUSMINISTERIÖ   -   HANDELS-
OCH INDUSTRIMINISTERIET 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРГОВИЈА И ИНДУСТРИЈА 

Kuluttajavirasto - Konsumentverket Финска агенција за потрошувачи 
Kilpailuvirasto - Konkurrensverket Финска агенција за конкуренција 
Kuluttajavalituslautakunta - Konsumentklagonämnden Одбор за жалби од потрошувачите 
Patentti- ja rekisterihallitus - Patent- och registerstyrelsen Државен одбор за патенти и регистрација 
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ - KOMMUNIKA-
TIONSMINISTERIET 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
КОМУНИКАЦИИ 

Viestintävirasto - Kommunikationsverket Финска регулаторна агенција за комуникации 
MAA-  JA  METSÄTALOUSMINISTERIÖ   - JORD-  OCH 
SKOGSBRUKSMINISTERIET 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И 
ШУМАРСТВО 

Elintarvikevirasto - Livsmedelsverket Национална агенција за храна 
Maanmittauslaitos - Lantmäteriverket Национална агенција за премер на земјиште 
OIKEUSMINISTERIÖ - JUSTITIEMINISTERIET МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
Tietosuojavaltuutetun   toimisto   -   
Dataombudsmannens byrå 

Служба за заштита на податоци, Народен 
правобранител 

Tuomioistuimet - domstolar Судови 
Korkein oikeus - Högsta domstolen Врховен суд 
Korkein hallinto-oikeus - Högsta förvaltningsdomstolen Врховен управен суд 
Hovioikeudet - hovrätter Апелационен суд 
Käräjäoikeudet - tingsrätter Окружни судови 
Hallinto-oikeudet -förvaltningsdomstolar Управни судови  
Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen  Трговски  суд  

Työtuomioistuin - Arbetsdomstolen  Трудов суд 

Vakuutusoikeus - Försäkringsdomstolen  Суд за спорови во врска со осигурување 

Vankeinhoitolaitos - Fångvårdsväsendet  Служба за казнени институции 

OPETUSMINISTERIÖ - 
UNDERVISNINGSMINISTERIET  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

Opetushallitus - Utbildningsstyrelsen  Државен одбор за образование 

Valtion elokuvatarkastamo - Statens filmgranskningsbyrå Фински одбор за класификација на филмови 

PUOLUSTUSMINISTERIÖ - 
FÖRSVARSMINISTERIET 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 

 Puolustusvoimat (1) - Försvarsmakten  Фински одбранбени сили 

SISÄASIAINMINISTERIÖ - INRIKESMINISTERIET   МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Väestörekisterikeskus - Befolkningsregistercentralen Центар за регистрација на население 

Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen Државно биро за истраги 

Liikkuva poliisi - Rörliga polisen  Државна сообраќајна полиција 

Rajavartiolaitos (1) - Gränsbevakningsväsendet  Гранично обезбедување 

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА И 
ЗДРАВСТВО 

Työttömyysturvalautakunta - Arbetslöshetsnämnden  Одбор за бенефиции во случај на невработеност  

Tarkastuslautakunta - Prövningsnämnden  Трибунал за жалби 

Lääkelaitos - Läkemedelsverket Државна агенција за лекови 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus - 
Rättsskyddscentralen för hälsovården 

Државен орган за здравствено-правни работи  

Tapaturmavirasto - Olycksfallsverket   Државна служба за надоместоци во случај на 
незгода на работното место 

Säteilyturvakeskus - Strålsäkerhetscentralen Орган за радијација и нуклеарна безбедност 

TYÖMINISTERIÖ - ARBETSMINISTERIET МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД 



Valtakunnansovittelijain   toimisto   -   
Riksförlikningsmän-nens byrå 

Служба за преговори  

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset - 
Statliga förläggningar för asylsökande 

Приемни центри  

Työneuvosto - Arbetsrådet i Finland Трудов совет  

ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTRIKESMINISTERIET МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ  

VALTIOVARAINMINISTERIÖ - 
FINANSMINISTERIET 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

Valtiontalouden tarkastusvirasto - Statens revisionsverk Државен завод аз ревизија 

Valtiokonttori - Statskontoret Државен трезор 

Valtion työmarkkinalaitos - Statens arbetsmarknadsverk Агенција за државни службеници  

Verohallinto - Skatteförvaltningen Даночна администрација 

Tullilaitos - Tullverket Царина 

Valtion vakuusrahasto - Statsgarantifonden Фонд за државна гаранција  

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ - MILJÖMINISTERIET МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 

(1) Невоени материјали. 



ШВЕДСКА 

 
А  
Akademien för de fria konsterna Кралска академија за ликовна уметност 
Alkoholinspektionen Државен одбор за алкохол 
Alkoholsortimentsnämnden Одбор за класифицирање на алкохолни 

пијалоци 
Allmänna pensionsfonden Државен шведски пензиски фонд 
Allmänna reklamationsnämnd Државен одбор за заштита на потрошувачи 
Ambassader Амбасади 
Arbetsdomstolen Трудов суд 
Arbetsgivarverk, statens Агенција за државни службеници 
Arbetslivsfonden Фонд за труд 
Arbetslivsinstitutet Државен институт за труд 
Arbetsmarknadsstyrelsen Државен одбор за пазар на труд 
Arbetsmiljöfonden Фонд за работна средина 
Arbetsmiljoinstitutet Институт за професионално здравје  
Arbetsmiljönämnd, statens Одбор за безбедност на работното место и 

здравство за државните службеници 
Arbetsmiljöverket  Шведска агенција за работна средина 
Arkitekturmuseet  Шведски музеј за архитектура 
Arrendenamnder (12) Регионални трибунали за станбени прашања 

(12) 
B  
Banverket Управа за железница  
Barnombudsmannen Канцеларија на правобранителот за деца 
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, 
statens 

Шведски совет за проценка на технологија во 
областа на здравствена заштита 

Besvärsnämnden för rättshjälp Комисија за правна помош 
Biografbyrå, statens Државен одбор за цензура на филм 
Biografiskt lexikon, svenskt Речник на шведската биографија 
Birgittaskolan Училиште Биргита 
Blekinge tekniska högskola Институт за технологија, Блекинг 
Bokföringsnämnden Шведски одбор за сметководствени стандарди 
Bostadskreditnämnd, statens (BKN) Одбор за гаранција на станбени кредити 
Boverket Одбор за станбени прашања, градежништво и 

планирање 
Brottsförebyggande rådet Совет за спречување криминал 
Brottsoffermyndigheten Агенција за поддршка на жртви на криминал 
Brottsskadenämnden Одбор за надоместок во случај на повреди од 

криминално дејство 
Byggforskningsrådet Совет за градежништво и истражување 
С  
Centrala försöksdjursnämnden Централен комитет за лабораториски животни 
Centrala studiestödsnämnden Одбор за студентска помош 

Centralnämnden för fastighetsdata Централен одбор за податоци за недвижнини 

D  

Danshögskolan Универзитет за танци 

Datainspektionen Одбор за контрола на податоци 

Delegationen för utländska investeringar Sverige, 
ISA 

Агенција “Инвестирај во Шведска“ 

Departementen Министерства  

Domstolsverket Државна судска управа 

Dramatiska institutet Универзитет за филм, радио, телевизија и 
театар 

E  

Ekeskolan Училиште ЕКЕ 
Ekobrottsmyndigheten  Биро за економски криминал 
Ekonomistyrningsverket  Национална агенција за финансиски менаџмент  



Elsäkerhetsverket    Национален одбор за електрична безбедност  
Energimyndigheten, statens Шведска управа за енергија 
EU/FoU-råde Шведски совет EU-R&D 
Exportkreditnämnden Одбор за гаранција на извозни кредити 
Exportråd, Sveriges Шведски трговски совет 
F  

Fastighetsmäklarnämnden Одбор за супервизија на агенти со недвижнини 

Fastighetsverk, statens Одбор за имот и недвижнини 

Fideikommissnämnden Совет за имот и недвижнини 

Finansinspektionen Агенција за финансиска супервизија 

Fiskeriverket Државен одбор за рибарство 

Flygmedicincentrum Авио-медицински центар 

Flygtekniska försöksanstalten Авио-наутички истражувачки институт 

Folkhälsoinstitut,statens Институт за јавно здравство 

Fonden för fukt- och mögelskador Организација за помош на сопственици на 
приватни куќи 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhälls-byggande, Formas 

Шведски истражувачки совет за животна 
средина, земјоделски науки и просторно 
планирање 

Fortifikationsverket  Управа за управување со имот што го користи 
шведската армија 

Förlikningsmannaexpedition, statens  Државна служба за посредување  

Försvarets forskningsanstalt  Агенција за истражување во областа на 
одбраната 

Försvarets materielverk  Управа за одбранбени материјали  

Försvarets radioanstalt  Агенција за радио разузнавање во областа на 
одбраната 

Försvarshistoriska museer, statens Национални музеи за воена историја  
Försvarshögskolan   Колеџ за одбрана 
Försvarsmakten Шведски вооружени сили 
Forsakringskassorna (21) Служби за социјална заштита (21) 
G  
Gentekniknämnden Шведски совет за генетичка технологија 
Geologiska undersökning, Sveriges Агенција за геолошки устражувања на Шведска 
Geotekniska institut, statens Шведски геотехнички институт 
Giftinformationscentralen Центар за информации за отрови 
Glesbygdsverket Агенција за развој на рурални области  
Grafiska institutet och institutet för högre 
kommunikation- och reklamutbildning 

Институт за графика и Колеџ за комуникации 

Granskningsnämnden för radio och TV  Шведска комисија за радио-телевизиска 
програма  

Göteborgs universitet Универзитетот во Гетеборг  
H  
Handelsflottans kultur- och fritidsråd Владина агенција за морски работници 
Handelsflottans pensionsanstalt Пензионерски институт за трговци 
Handikappombudsmannen Канцеларија на правобранител за инвалиди 
Handikappråd, statens Државен совет за инвалиди 
Haverikommission, statens Одбор за истражување на несреќи 
Historiska museer, statens Државен историски музеј 
Hjälpmedelsinstitutet Шведски институт за инвалиди 
Hovratterna (6) Аплациони судови (6) 
Hyresnamnder (12) Регионални судови за наемнина (12) 
Haktena (30) Поправни затвори (30) 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Комисија за медицинска одговорност 
HögskolanDalarna Dalarna Универзитет во Даларна 
Hogskolan i Boras Универзитет во Борес 
Hogskolan i Gavle Универзитет во Говле 
Hogskolan i Halmstad Универзитет во Халмстад 
Hogskolan i Kalmar Универзитет во Калмар 



Hogskolan i Karlskrona/Ronneby Универзитет во Карлскрон/Ронби 
HögskolaniKr i Kristianstad Универзитет во Кристианстад 
Hogskolan i Skovde Универзитет во Сковде 
Hogskolan i Trollhattan/Uddevalla Универзитет во Тролхата/Удевала 
Högskolan pa Gotland Универзитет во Готланд 
Högskoleverket Државна агенција за високо образование 
Högsta domstolen Врховен суд 
I  

Idrottshögskolan i Stockholm Универзитет во Стокхолм за физичко 
образование и спорт 

Inspektionen för strategiska produkter  Државен инспекторат за стратегиски производи 

Institut för byggnadsforskning, statens  Совет за градежни истражувања 

Institut för ekologisk hållbarhet, statens Шведски институт за еколошка одржливост 

 Institut för kommunikationsanalys, statens Шведски институт за транспорт и комуникации 

Institut för psykosocial miljömedicin, statens Државен институт за психосоцијални фактори и 
здравство 

Institut för särskilt utbildningsstöd Шведска државна болничарска служба 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Служба за проценка на политики на пазар на труд 

Institutet för rymdfysik Шведски институт за просторна физика 

Institutionsstyrelse, Statens Државен одбор за институционална грижа 

Insättnigsgarantinämnden Одбор за гаранција на депозити 

Integrationsverket Шведски одбор за интеграција  

Internationella adoptionsfrågor, Statens nämndfö Државен одбор за меѓу-државно посвојување 

Internationella programkontoret för 
utbildningsområdet 

Програмска служба за образование и обука 

J  

Jordbruksverk, statens Шведски одбор за земјоделство 

Justitiekanslern Канцеларија на министерот за правда 
Jämställdhetsombudsmannen Канцеларија на оравобранителот за еднакви 

можности  
К  

Kammarkollegiet Агенција за правни, финансиски и 
административни услуги 

Kammarratterna (4) Управни апелациони судови (4) 

Karlstads universitet Универзитет во Карлстад 

Karolinska Institutet Институт Каролинска 

Kemikalieinspektionen Државен инспекторат за хемикалии 

Kommerskollegium Државен одбор за трговија 

Koncessionsnämnden för miljöskydd Државен одбор за заштита на животната 
средина 

Konjunkturinstitutet Државен институт за економски истражувања 

Konkurrensverket Шведска агенција за конкуренција 

Konstfack Колеџ за уметност, занаети и дизајн 

Konsthögskolan Уметничка академија 

Konstmuseer, statens Национални музеи на уметност 

Konstnärsnämnden Комисија за грантови во областа на уметноста 

Konstråd, statens Државен совет за уметност 

Konsulat Конзулати  

Konsumentverket Шведска агенција за потрошувачи  

Kriminaltekniska laboratorium, statens Државна лабораторија за вештачење 



Kriminalvårdens regionkanslier (4) Регионални поправни домови (4) 

Kriminalvårdsanstalterna (35) Национални/локални институции (35) 

Kriminalvårdsstyrelsen Државна управа за затвори и условни казни  

Kristinaskolan Училиште Кристина 

Kronofogdemyndigheterna (10) Органи на прогонот (10) 

Kulturråd, statens Државен совет за култура 

Kungl. Biblioteket Кралска библиотека 

Kungl. Konsthögskolan Кралска уметничка академија 

Kungl. Musikhögskolan Кралска музичка академија во Стокхолм 

Kungl. Tekniska högskolan Кралски технолошки институт 

Kustbevakningen Шведска крајбрежна стража 

Kvalitets- och kompetensråd, statens Државен совет за квалитет и развој 

Kärnkraftinspektion, statens Шведски инспекторат за нуклеарна енергија 

L  

Lagrådet Законодавен совет  

Lantbruksuniveritet, Sveriges Шведски универзитет за земјоделски науки 

Lantmäteriverket Државно геодетско мерење 

Linköpings universitet Универзитет во Линкопинг 

Livrustkammaren, Skoklosters slott och 
Hallwylska museet 

Кралски арсенал на оружје 

Livsmedelsverk, statens Државна управа за храна 

Ljud- och bildarkiv, statens Државен архив на снимен звук и филм 

Lotteriinspektionen Државен одбор за игри на среќа 

Luftfartsverket Управа за цивилна воздушна пловидба 

Luleå tekniska universitet Универзитет за технологија во Лулеи 

Lunds universitet Универзитет во Лунд 

Läkemedelsverket Агенција за медицински производи  

Länsarbetsnämnderna(20) Одбори за трудови прашања (20) 

Lansratterna (23) Подрачни управни судови (23) 

Lansstyrelserna (21) Подрачни управни одбори (21) 

Lärarhögskolan i Stockholm Институт за образование во Стокхолм 

M  

Malmö högskola Универзитет во Малме 

Manillaskolan Училиште Манила, Специјално училиште за 
глуви и наглуви деца 

Marknadsdomstolen Трговски суд 

Medlingsinstitutet Државен уред за посредување  

Meteorologiska och hydrologiska institut, 
Sveriges 

Шведски институт за метеорологија и 
хидрологија 

Migrationsverket Шведски одбор за миграција 

Militärhögskolor Воени академии 

Mitthögskolan Универзитет во Средна Шведска  
Moderna museet Модерен музеј 

Museer för världskultur, statens  Национален музеј на светска култура 

Musiksamlingar, statens  Музичка библиотека на Шведска 

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning   Шведска агенција за напредно стручно 



образование 

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Шведска агенција за образование од далечина 

Mälardalens högskola Универзитет во Мелардален 

N  

Nationalmuseum Национален музеј на уметноста 

Nationellt centrum för flexibelt lärande Национална агенција за флексибилно учење 

Naturhistoriska riksmuseet Музеј на историја  

Naturvårdsverket Шведска агенција за заштита на животната 
средина 

Nordiska Afrikainstitutet Институт за Северна Африка 

Notarienämnden Комисија на сниматели  

Nämnden för offentlig upphandling Државен одбор за јавни набавки 

O  

Ombudsmannen mot diskriminering på grundav 
sexuell läggning 

Канцеларија на правобранителот против 
полова дискриминација 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering  Канцеларија на правобранителот против 
етничка дискриминација 

Operahogskolan i Stockholm Универзитет за опера во Стокхолм 
Р  

Patent- och registreringsverket Служба за патенти и регистрација 

Patentbesvärsrätten Суд за жалби за патенти 

Pensionsverk, statens Државен одбор за пензии на државните 
службеници 

Person- och adressregisternämnd, statens Координиран регистар на лица и адреси 

Pliktverk, Totalförsvarets Државна службена администрација 

Polarforskningssekretariatet Шведска служба за поларни истражувања 

Polismyndigheter (21) Полициски управи (21) 

Post- och telestyrelsen Државна агенција за пошта и 
телекоминикации 

Premiepensionsmyndigheten Главен орган за пензии 

Presstödsnämnden Совет за субвенции на печатот 

R  

Radio- och TV-verket Управа за радио и телевизија 

Regeringskansliet Владини служби 

Regeringsrätten Врховен управен суд 

Revisorsnämnden Надзорен одбор за јавни сметководители 

Riksantikvarieämbetet Централен одбор за национални антиквитети 

Riksarkivet Државен архив 
Riksbanken Банката на Шведска 

Riksdagens förvaltningskontor Управен оддел на шведскиот парламент  

Riksdagens ombudsmän Парламентарен правобранител 

Riksdagens revisorer Парламентарни ревизори 

Riksförsäkringsverket Државен одбор за социјално осигурување 

Riksgäldskontoret Државна служба за долг 

Rikspolisstyrelsen Државен полициски одбор 

Riksrevisionsverket Државен одбор за ревизија 

Riksskatteverket Државен одбор за даноци  

Rikstrafiken Државна агенција за јавен транспорт  



Riksutställningar, Stiftelsen Служба за патувачки изложби  

Riksåklagaren Канцеларија на државниот обвинител 

Rymdstyrelsen Државен одбор за простор 

Råd för byggnadsforskning, statens Совет за градежни истражувања 

Rådet för grundläggande högskoleutbildning Совет за обнова на додипломски студии 

Räddningsverk, statens Шведска агенција за спасувачки служби 

Rättshjälpsmyndigheten Државен орган за правна помош 
Rättsmedicinalverket Државен одбор за форензичка медицина 
Ѕ  

Sameskolstyrelsen och sameskolor Сами школски одбор и Сами училишта 

Sametinget Сами Парламент  

Sjöfartsverket Шведска управа за морнарица 

Sjöhistoriska museer, statens Национални поморски музеи 

Skattemyndigheterna (10) Даночни служби (10) 

Skogsstyrelsen Државен одбор за шумарство 

Skolverk, statens Државна агенција за образование 

Smittskyddsinstitutet Шведски институт за контрола на заразни 
болести 

Socials tyrelsen Државен одбор за здравство и социјална 
заштита 

Specialpedagogiska institutet Шведски институт за образование за лица со 
посебни потреби 

Specialskolemyndigheten Државна агенција посебни училишта за глуви 
и наглуви лица 

Språk- och folkminnesinstitutet Институт за дијалектологија, ономастика и 
фолклор 

Sprängämnesinspektionen Државен инспекторар за експлозиви и 
запалливи материјали 

Statens personregisternämnd, SPAR-nämnden Шведски одбор за регистар на адреси на 
населението 

Statistiska centralbyrån Шведска статистика 

Statskontoret Шведска агенција за јавно управување  

Stockholms universitet Универзитет во Стокхолм 

Strålskyddsinstitut, statens Шведска агенција за заштита од радијација 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Шведски одбор за акредитација и проценка на 
сообразноста 

Styrelsen för internationell utvecklings- 
samarbete, SIDA 

Шведска агенција за меѓународна развојна 
соработка, СИДА 

Styrelsen för psykologiskt försvar  Државен одбор за психолошка одбрана 

Svenska institutet  Шведски институт 

Säkerhetspolisen  Шведска безбедносна служба  
Södertörns högskola Универзитет Јужен Стокхолм 
Т  

Talboks- och punktskriftsbiblioteket Библиотека за аудио-книги и изданија на 
Брајова азбука  

Teaterhögskolan Драмска академија 

Tekniska museet, stiftelsen Национален музеј за наука и технологија 

Tingsratterna (72) Подрачни и градски судови (72) 

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet Одбор за именување судии 



Totalförsvarets forskningsinstitut Шведска агенција за одбранбени истражувања 

Transportforskningsberedningen Одбор за транспортни истражувања 

Transportrådet Одбор за транспорт  

Tullverket Царинска управа  

Turistdelegationen Шведска агенција за туризам 

U  

Umeå universitet Универзитет во Умеа 

Ungdomsstyrelsen Државен одбор за млади 

Uppsala universitet Универзитет во Упсала 

Utlänningsnämnden Одбор за жалби на странци 

Utsädeskontroll, statens Шведски институт за тестирање и 
сертификација на семиња 

V  

Valmyndigheten Надлежен орган за избори 

Vatten- och avloppsnämnd, statens Државен суд за управување со вода и отпадни 
води 

Vattenöverdomstolen Апелационен суд за прашања за управување со 
вода 

Verket för högskoleservice (VHS) Државна агенција за високо образование 

Verket för innovationssystem (VINNOVA) Шведска агенција за иновативни системи 

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) Шведска агенција за деловен развој 

Vetenskapsrådet Шведски истражувачки совет  

Veterinärmedicinska anstalt, statens Државен ветеринарен институт 

Vägverket Државна управа за патишта 

Vänerskolan Училиште Ванер 

Växjö universitet Универзитет Ваксјо 
Växtsortnämnd, statens Државен одбор за разновидност на растенија 

Å  

Åklagarmyndigheterna  Регионална канцеларија на јавниот обвинител 
(6) 

Åsbackaskolan Училиште во Асбака 

Ö  

Örebro universitet Универзитет во Оребро 

Östervångsskolan Училиште во Остерван 

Överbefälhavaren Врхеовен командант на вооружените сили 
Överstyrelsen för civil beredskap Шведска агенција за планирање на опасности 

за цивили 
 

 

 

 

 

 



ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО 
— Кабинет 

Колеџ за државни службеници 
Канцеларија на парламетарниот правобранител  

— Централна информативна служба  

— Комисија за хуманитарни институции 

— Кралско обвинителство 

— Повереници за краслкиот имот (само трошоци за гласање) 

— HM - Царина и акцизи 

— Министерство за култура, медиуми и спорт  

Британска библиотека 
Британски музеј 
Комисија за историски згради и споменици (англиско наследство) 
Музеј на империјалната војна 
Комисија за музеи и галерии 
Национална галерија 
Национален поморски музеј  
Нацинална галерија на портрети 
Музеј на историја  
Кралска комисија за историски ракописи  
Кралска комисија за историски споменици на Англија  
Краслка комисија за уметност (Англија) 
Музеј на наука 
Галерија Тејт 
Музеј Викторија и Алберт  
Колекција Валас  

— Министерство за образование и вештини 
Совет за финансиање на високото образование во Англија  

— Министерство за животна средина, храна и рурални прашања 
Советодавни комитети за земјоделски станбени куќи 
Судови за земјоделско земјиште 
Одбор и комитети за плати во земјоделствтото 
Центар за одгледување добиток 
Агенција за природа 
Служба за права на разновидност на растенија  
Кралски ботанички градини, Кју 
Кралска комисија за загадување на животната средина 

— Министерство за здравство 
Централен совет за образование и обука во областа на социјална работа 
Одбор на стоматолози 
Државен одбор за медицинска нега, акушерство и домашна нега во Англија  
Стратегиски органи и трустови за медициснка нега  
Надлежен орган за наплата на рецепти  
Одбор за лабораторја на Јавната здравствена служба 
Централен совет на Обединетото Кралство за медицинска нега, акушерство и домашна нега 

— Министерство за меѓународен развој  

— Министерство за државни заштеди 

— Министерство за транспорт  

Агенција за морска и крајбрежна стража 
— Министерство за работа и пензија 

Советодавен одбор за парична помош за инвалиди 



Служба за независни судови 
Медицински одбори и медицински испитувачи (воени пензии) 
Регулаторен орган за пензии  
Регионална здравствена служба 
Советодавен одбор за социјално осигурување  

— Министерство на главниот обвинител за државниот трезор  
Правен секретарија   

— Министерство за трговија и индустрија 
Централни советодавни одбори за транспорт  
Комисија за конкуренција  
Комисии  за електрична енергија  
Суд за жалби во врска со вработеност  
Суд за работни односи  
Совет на потрошувачи на гас 
Државна лабораторија за тежини и мерки  
Служба за економија движена од човечка работна сила (Office of Manpower Economics) 
Служба за патенти 

— Министерство за гаранција на извозни кредити  

— Министерство за надворешни работи  

Конференциски центар Вилтон Парк (Wilton Park Conference Centre) 
— Служба на владиниот актуар 

— Централна служба на Владата за комуникации 

— Министерство за внатрешни работи  

Комисија за англиските граници  

Одбор на Велика Британија за игри на среќа 

Полициски инспектори  

Одбор за помилувања и локални комисии за ревизија на казни  
— Долен дом 

— Горен дом  

— Одбор на даночната управа 

— Служба на лордот-канцелар  

Циркуларна служба и кралски, покраински и комбинирани судови (Англија и Велс) 
Комбиниран даночен суд 
Судски совет  
Апелационен суд - казнен 
Апелативни органи за доселеници  
Судии за доселеници  
Суд за прашања поврзани со долесеници  
Змејишен суд  
Правна комисија 
Фонд за правна помош (Англија и Велс) 
Служба на комесари за социјално осигурување 
Судови за пензиски прашања



  
Служба за државни трустови 
Група на врховниот суд (Англија и Велс) 
Суд за транспортни прашања 

— Министерство за одбрана 
Метеоролошка служба 

Агенција за набавки за одбраната 
— Државен парламент на Велс 

Совет за финансирање на високото образование во Велс  
Комисија за локални граници во Велс  
Кралска комисјиа за антички и историски споменици во Велс  
Судови за проценка (Велс) 

Органи за трустови на здравствената здравствена служба во Велс 
Округли маси за процена на наемнини во Велс 
Велшки државен одбор за медицинска нега, акушерство и домашна нега 

— Државен завод за ревизија 

— Државена служба за инвестиции и заеми 

— Парламентарна комисија на Северна Ирска 

— Судска служба на Северна Ирска  

Судови на истражителни судии  
Покраински судови 
Апелационен и врховен суд во северна ирска  
Кралски суд 
Служба за спроведување пресуди  
Фонд за правна помош  
Суд за прекршоци  
Суд за пензиски жалби  

— Северна Ирска, Министерство за вработеност и учење 

— Северна Ирска, Министерство за регионален развој 

— Северна Ирска, Министерство за социјален развој  

— Северна Ирска, Министерство за земјоделство и рурален развој  

— Северна Ирска, Министерство за култура, умиетност и слободни активности  

— Северна Ирска, Министерство за образование  

— Северна Ирска, Министерство за претприемништво,трговија и инвестиции 

— Северна Ирска, Министерство за животна средина  

— Северна Ирска, Министерство за финансии и персонал  

— Северна Ирска, Министерство за здравство, социјални служби и јавна безбедност  

— Северна Ирска, Министерство за високо и понатамошно образование, обука и вработеност  

— Северна Ирска, Служба на претседателот на владата и заменикот претседател на влада 

— Служба на Северна Ирска 
Канцеларија на државниот правобранител   
Канцеларија на главниот обвинител на Северна Ирска  
Агенција за вештачење на Северна Ирска  
Канецларија на главниот службеник за избори за Северна Ирска  
Полициска служба на Северна Ирска  
Одбор за помилување на Северна Ирска  
Служба на државниот патолог 

— Служба за лојална трговија  

— Служба за државна статистика  

Централен регистар на државната здравствена служба  



Служба на парламентарниот комесар за управа и комесари на здравствената служба  
— Канецларија на заменик премиер  

Округли маси за проценка на наемнина 
— Канцеларија на министерот за финансии 

— Поштенски операции на поштата  

— Канцеларија на тајниот совет  

— Служба за јавна евиденција  

— Кралска комисија за историски ракописи  

— Кралска болница, Челзи  

— Кралска ковачница на пари  

— Агенција за рурални плаќања 

— Шкотска, Главен ревизор  

— Шкотска, Канцеларија на главниот обвинител 

— Шкотска, Централен регистар 

— Шкотска, Потсетник на Кралицата и министер за финансии 

— Шкотска, шкотски регистри  

— Канцеларија за Шкотска  

— Шкотски извршни корпоративни служби 

— Шкотска извршен оддел за образование  

Шкотска национална галерија 
Шкотска национална библиотека 
Шкотски национални музеи  
Шкотски совет за финансирање на високото образование  

— Шкотска извршна канцеларија за развој  

— Шкотска извршна канецларија за претприемништво и доживотно учење 

— Шкотски извршни финансии  

— Шкотски извршен оддел за здравство  

Локални совети за здравство 
Шкотски државен одбор за медицинска нега, акушерство и домашна нега  

Шкотски совет за последипломско медицинско образование  

Шкотски органи и трустови на државната здравствена служба  
— Шкотска извршна правосудна канцеларија  

Служба на судското сметководство 
Врховен суд 
Највисок шкотски суд 
HM- Полициски инспекторат  
Шкотски суд за земјишни прашања  
Шкотски одбор за помилувања и локални комисии за ревизија на казни  

Суд за пензиски прашања 
Шкотски суд за земјишни прашања 
Шкотска правна комисија 
Суд на високиот извршен службеник на Круната 
Шкотска служба за криминална евиденција  
Шкотски одред за борба против криминал  
Шкотски противпожарен одред за вежби 
Шкотска полициска академија 
Канцеларија на комесари за социјално осигурување  

— Шкотска извршна канцеларија за рурални прашања 
Комисија за мали земјоделци 
Комисија за црвен елен 
Округла маса и одбори за проценка на наемнина 



Кралска ботаничка градина, Единбург 
Кралска комисија за антички и историки споменици во Шкотска  
Кралска комисија за уметност во Шкотска  

— Шкотски извршен секретаријат 

— Шкотски корпоративен извршен орган 

— Шкотска служба за евиденција 

— HM – Државен трезор 

— Служба за владина трговија 

— Служба за Велс (Канцеларија на државниот секретар за Велс) 

 

 



АНЕКС V 
ЛИСТА НА ПРОИЗВОДИ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 7 ВО ВРСКА СО ДОГОВОРИТЕ ДОДЕЛЕНИ ОД 

ДОГОВОРНИ ОРГАНИ ВО ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА (1) 
Глава 25:        Сол, сулфур, земја и камен, гипс, вар и цемент 

Глава 26:       Руди, згури и пепели 
Глава 27:        Минерални горива, минерални масла и производи од нивна дестилација, битуменозни материи, 

минерални восоци освен: ех 2710: посебни моторни горива  
Глава 28:       Неоргански хемиски производи, органски и неоргански соединенија од благородни метали, од 

метали на ретка земја, од радиоактивни елементи и од изотопи 
освен: 
ех 2809: експлозиви  

ех 2813: експлозиви  

ех 2814: солзавец 

ех 2828: експлозиви  

ех 2832: експлозиви  

ех 2839: експлозиви  

ех 2850: токсични производи 

ех 2851: токсични производи  

ех 2854: експлозиви 
Глава 29:        Органски хемиски 

производи освен: 
ех 2903: експлозиви 
ех 2904: експлозиви 
ех 2907: експлозиви 
ех 2908: експлозиви 
ех  2911: експлозиви 
ех 2912: експлозиви 
ех 2913: токсични производи 
ех 2914: токсични производи 
ех 2915: токсични производи 
ех 2921: токсични производи 
ех  2922: токсични производи 
ех 2923: токсични производи 
 ех 2926: експлозиви 
 ех 2927: токсични производи 
ех 2929: експлозиви 

(1)   Единствениот текст применлив за целите на оваа директива е текстот во Анекс 1, точка 3 од Договорот. 



   
Глава 30:        Фармацевтски производи 

Глава 31:        Ѓубрива 
Глава 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 

Глава 33:     Етерични масла и резиноиди, парфимериски, козметички или тоалетни препарати   
Глава 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  

Глава 35:        Белтачинести материи, лепила, ензими  

Глава 37:        Производи за фотографски и кинематографски цели 
Глава 38:       Разни производи на хемиската индустрија, 

 освен:  

 ех 3819: токсични производи 
Глава 39:        Вештачки смоли и пластични маси, целулоза, естери и етери, производи од нив 

 освен: ех 3903: експлозиви 
Глава 40:        Каучук, синтетички каучук и производи од нив, освен: ех 4011: 

блиндирани гуми 
Глава 41:        Сурова крупна и ситна кожа (освен животинско крзно) и штавена кожа 
Глава 42:  Производи од кожа, седларски и сарачки производи, предмети за патување, рачни торби и 

слични контејнери, производи од животински црева 
Глава 43: Природно и вештачко крзно, производи од крзно 
Глава 44: Дрво и производи од дрво, дрвен јаглен 
Глава 45: Плута и производи од плута 
Глава 46: Производи од слама, еспарт и од други материјали за плетарија, кошничарски и плетарски работи 
Глава 47: Материјали за производство на хартија 
Глава 48: Хартија и картон, производи од хартиена маса, од хартија или од картон 
Глава 49:  Печатени книги, весници, слики и други производи на графичката индустрија индустрија, 

ракописи, чукани текстови и планови  
Глава 65:       Шешири, капи и други покривки за глава и нивни делови 
Глава 66:        Чадори, сонцобрани, стапови, стапови-столови, камшици, корбачи и нивни делови   
Глава 67: Перје и пердув, препарати и производи изработени од перје и пердув, вештачко цвеќе, 

производи од човечка коса 
Глава 68:       Производи од камен, од гипс, од цемент, од азбест, од лискун и од слични 
материјали  

Глава 69:        Керамички производи 

Глава 70:       Стакло и производи од стакло  



   
Глава 71:       Бисери, скапоцени и полускапоцени камења, благородни метали, валани благородни метали и  

производи од нив, имитации на накит 
Глава 73: Производи од железо и челик  
Глава 74: Бакар и производи од бакар  
Глава 75: Никел и производи од никел  
Глава 76: Алуминиум и производи од алуминиум  
Глава 77: Магнезиум и берилиум и производи од нив  
Глава 78: Олово и производи од олово  
Глава 79: Цинк и производи од цинк  
Глава 80: Калај и производи од какај 

Глава 81: Други прости метали што се употребуваат во металургијата и производи од нив  
Глава 82:      Алати, ножарски делови, прибор за јадење, лажици и вилушки од прости метали, нивни делови, 

освен: 
ех 8205: алати  

ех 8207: алати, делови 
Глава 83:       Разни предмети од прости метали 
Глава 84:        Котли, машини и механички уреди, нивни делови, освен: 

ех 8406: мотори  

ех 8408: други мотори  

ех 8445: машинерија 
ех 8453: машини за автоматска обработка на податоци  

ех 8455: делови од машини под наслов бр. 84.53  

ех 8459: нуклеарни реактори 
Глава 85:       Електрични машини и опрема, нивни делови, освен: 

ех 8513: телекомуникациска опрема  

ех 8515: апаратура за трансмисија 
Глава 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 8602: блиндирани локомотиви, електрични  
ех 8603: други блиндирани локомотиви 
ех 8605: блиндирани вагони 
ех 8606: вагони за поправка 
ех 8607: вагони 



  
Глава 87:        Возила, освен железнички или трамвајски шински возила, и нивни делови, освен: 

ех 8708: тенкови и други оклопни возила  

ех 8701: трактори  

ех 8702: воени возила  

ех 8703: камиони 

ех 8709: моторцикли  

ех 8714: приколки 
Глава 89:        Бродови, чамци и пловечки конструкции, освен: ех 89.01А: воени бродови 
Глава 90:        Оптички, фотографски, кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински и хируршки инструменти и 

апарати, нивни делови, 
освен: 
ех 9005: двогледи,  
ех 9013: разни инструменти, ласери 
ех 9014: телеметри 
ех 9028: електрични и електронски мерни инструменти 
ех 9011: микроскопи 
ех 9017: медицински инструменти 
ех 9018: механички терапевтски уреди  
ех 9019: ортопедски апарати 
ех 9020: рентген-апаратура 

Глава 91:       Часовници и рачни часовници  
Глава 92:        Музички инструменти, апарати за снимање или репродукција на звук, телевизиска слика и звук, делови и прибор 

на такви производи  
Глава 94:      Мебел и делови од мебел, постелнина, мадраци, носачи на мадраци, перници и слични полнети предмети, 

освен: 
ех 9401 А: седишта за авиони 

Глава 95:        Предмети и производи од материјал за резбарство или моделирање 

Глава 96:       Метли, четки, сита и средства за расфрлање прав  

Глава 98:       Разни производи 

 

 



АНЕКС VI 

 

ДЕФИНИЦИЈА НА ОДРЕДЕНИ ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

За целите на оваа директива: 

1. (а) под „техничка спецификација“, во случај на договори за јавни работи, значи целокупноста на 
техничките услови кои се вклучени конкретно во тендерските документи, со кои се дефинираат 
карактеристиките потребни од материјал, производ или стока и се овозможува материјалот, 
производот или стоката да бидат опишани на таков начин што ќе ја исполнат целта што ја 
планирал договорниот субјект. Овие карактеристики го вклучуваат нивото на резултати на полето 
на животната средина, дизајн за сите услови (вклучувајќи пристапност за хендикепирани лица) и 
процена на сообразноста, резултати, безбедност или димензии, вклучувајќи ги постапките за 
гарантирање на квалитетот, терминологија, симболи, тестирање и методи за тестирање, пакување, 
означување и етикетирање и производствени процеси и методи. Тие, исто така, можат да 
вклучуваат правила за идејното решение и процена на трошоците, тестирање, инспекција и 
прифаќање на условите за работи и техники или методи на изградба и сите други технички услови 
кои договорниот субјект е во позиција да ги пропише според општите или специфичните 
регулативи во врска со завршените работи и материјалите или деловите што тие ги вклучуваат;  

(б) под „техничка спецификација“, во случај на договори за јавни добра или услуги, се подразбира 
спецификација во документ во кој се дефинираат карактеристиките на производот или услугата, 
како на пример, ниво на квалитет, резултати на полето на животната средина, дизајн за сите услови 
(вклучувајќи пристапност за хендикепирани лица) и процена на сообразноста, резултати, употреба 
на производот, безбедност или димензии, вклучувајќи ги условите релевантни за производот во 
однос на името под кое се продава производот, терминологија, симболи, тестирање и методи за 
тестирање, пакување, означување и етикетирање, упатство за употреба, производствени процеси и 
методи и постапки за процена на сообразноста;  

2. Под „стандард“ се подразбира техничка спецификација одобрена од признаено тело за 
одредување стандарди за повеќекратна или континуирана примена, при што придржувањето кон 
неа не е задолжително и спаѓа во една од следниве категории: 

- меѓународен стандард: стандард приспособен од страна на меѓународна организација за 
стандарди и ставен на располагање на широката јавност, 

- европски стандард: стандард усвоен од европска организација за стандарди и ставен на 
располагање на широката јавност, 

- национален стандард: стандард усвоен од национална организација за стандарди и ставен на 
располагање на широката јавност;  

3. Под „европско техничко одобрение‘ се подразбира поволна техничка оцена на соодветноста на 
производ за употреба за конкретна цел, базирана на исполнувањето на основните услови за 
градежни работи преку основните карактеристики на производот и дефинираните услови за 
примена и употреба. Европско техничко одобрение се издава од страна на тело за издавање 
одобренија назначено за оваа цел од земјата-членка;  

4. Под „заедничка техничка спецификација“ се подразбира техничка спецификација поставена во 
согласност со постапка прифатена од земјите-членки и објавена во Службен весник на Европската 
унија;  

5. Под „техничка референца“ се подразбира кој било производ произведен од европските тела за 
стандардизација, освен телата за официјални стандарди, согласно со постапките прифатени за 
развој на пазарните потреби. 



 

АНЕКС VII 

 

ИНФОРМАЦИИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖАТ ИЗВЕСТУВАЊАТА 

 

 

АНЕКС VII A 

 

ИНФОРМАЦИИ ШТО МОРА ДА СЕ СОДРЖАНИ ВО ИЗВЕСТУВАЊАТА ЗА ЈАВНИ 
ДОГОВОРИ 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ПРЕТХОДНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОФИЛОТ НА 
КУПУВАЧОТ 

1. Земја на договорниот орган 

2. Име на договорниот орган 

3. Интернет-адреса на „профилот на купувачот“ (URL) 

4. Референтни броеви во ЦПВ-номенклатурата 

ПРЕТХОДНИ ИНФОРМАЦИИ 

1. Име, адреса, факс и електронска адреса на договорниот орган и, доколку се различни, на 
службата од која може да се добијат дополнителни информации и, во случај на договори за услуги 
и работи, информации за службите, на пример релевантниот веб-сајт на владата од кој може да се 
добијат информации за општата регулаторна рамка за даноци, заштита на животната средина, 
заштита на работниците и услови за работа што се применуваат на местото каде што треба да се 
извршува договорот. 

2. Кога е соодветно, напомена дали јавниот договор е ограничен на заштитени работилници или 
дали неговото извршување е ограничено во рамки на заштитени програми за работа. 

3. Во случај на договори за јавни работи: природата и опфатот на работите и местото на 
извршување на договорот; доколку работите се поделат на неколку лотови, основните 
карактеристики на овие лотови со посочување на работата; доколку е достапна, процена на 
трошоците за предложените работи; референтните броеви во номенклатурата. 

Во случај на договори за јавни добра: природата и количината на стоките што треба да се достават, 
референтните броеви во номенклатурата. 

Во случај на договори за јавни услуги: вкупната вредност на предложените набавки во секоја од 
категориите на услуги во Анекс II A; референтните броеви во номенклатурата. 

4. Датумот на кој ќе започнат постапките за доделување договор, во случај на договори за јавни 
услуги според категорија. 

5. Кога е соодветно, напомена дали е вклучена рамковна спогодба. 

6. Кога е соодветно, други информации. 

7. Датум на објавување на известувањето или датум на објавување претходни информации за 
профилот на купувачот. 

8. Напомена дали договорот е опфатен со договорот. 

Известувања за договор 



Отворена и ограничена постапка, постапка со конкурентен дијалог, постапка со непосредно 
спогодување: 

1. Име, адреса, телефон и факс, електронска адреса на договорниот орган. 

2. Кога е соодветно, напомена дали јавниот договор е ограничен на заштитени работилници или 
дали неговото извршување е ограничено во рамки на заштитени програми за работа. 

3. (а) Избраната постапка за доделување договор;  

(б) Кога е соодветно, причините за употреба на забрзана постапка (во ограничена постапка и 
постапка со непосредно спогодување);  

(в) Кога е соодветно, напомена дали е вклучена рамковна спогодба;  

(г) Кога е соодветно, напомена дали е вклучен систем на динамично купување;  

(д) Кога е соодветно, одржување електронска аукција (во случај на отворена, ограничена или 
постапка со непосредно спогодување, во ситуација опфатена со член 30(1)(а)). 

4. Форма на договорот. 

5. Место на извршување/реализација на работите, доставување на производите или обезбедување 
на услугите. 

6. (а) Договори за јавни работи: 

- карактер и опфат на работите и општиот карактер на работата. Напомена за можностите за 
дополнителни работи и, доколку е познато, привремената временска рамка за употреба на овие 
опции како и бројот на можни обновувања на договор доколку има таков случај. Ако работата или 
договорот е поделен на неколку лотови, големината на секој лот; референтните броеви во 
номенклатурата, 

- информации за целта на работата или договорот кога договорот, исто така, вклучува и 
подготвување проекти, 

- во случај на рамковна спогодба, напомена за планираното времетраење на рамковниот договор, 
проценетата вкупна вредност на работите во текот на целото времетраење на рамковниот договор 
и, до највисок можен степен, вредноста и фреквентноста на договорите што треба да се доделат. 

(б) Договори за јавни добра: 

- карактерот на производите што треба да се достават, особено наведувајќи дали понудите се 
побарани со цел купување, наем или изнајмување со подоцнежно купување или нивна 
комбинација, референтниот број во номенклатурата. Количество на производите што треба да се 
достават, особено наведувајќи ги можностите за дополнителни купувања и, доколку е познато, 
привремената временска рамка за употреба на овие опции, како и бројот на можни обновувања на 
договор доколку има таков случај. Референтните броеви во номенклатурата, 

- во случај на редовни или обновливи договори во текот на даден период, напомена, доколу е 
позната, на временската рамка за последователни договори за набавка на планираните добра, 

- во случај на рамковна спогодба, напомена за планираното времетраење на рамковниот договор, 
проценетата вкупна вредност на добрата во текот на целото времетраење на рамковниот договор и, 
до највисок можен степен, вредноста и фреквентноста на договорите што треба да се доделат. 

(в) договори за јавни услуги: 

- категорија и опис на услугата. Референтните броеви во номенклатурата. Количина на услугите 
што треба да се обезбедат. Напомена за можностите за дополнителни набавки и, доколку е познато, 
привремената временска рамка за употреба на овие опции, како и бројот на можни обновувања на 
договор доколку има таков случај. Во случај на обновливи договори во текот на даден период, 
процена за временската рамка, доколку е позната, за последователни договори за набавка на 
планираните услуги, 



- во случај на рамковна спогодба, напомена за планираното времетраење на рамковниот договор, 
проценетата вкупна вредност на услугите во текот на целото времетраење на рамковниот договор 
и, до највисок можен степен, вредноста и фреквентноста на договорите што треба да се доделат, 

- напомена дали извршувањето на услугите е резервирано со закон, регулатива или 
административна одредба за одредена професија. 

Повикување на закон, регулатива или административна одредба. 

- напомена дали правните лица треба да ги наведат имињата и професионалните квалификации на 
персоналот одговорен за обезбедување на услугите. 

7. Ако договорите се поделат на лотови, напомена за можноста за доставување понуди за еден, 
неколку или за сите лотови. 

8. Каква било временска рамка за завршување на работите/услугите или времетраење на договорот 
за работи/добра/услуги; кога е можно, временскиот рок во кој ќе започнат работите или 
временскиот рок во кој ќе започне обезбедувањето на услугите или доставувањето на стоките. 

9. Прифаќање или забрана на варијанти. 

10. Кога е применливо, конкретните услови на кои подлежи извршувањето на договорот. 

11. Во случај на отворена постапка: 

(a) име, адреса, телефон и телефакс и електронска адреса на службата од која може да се побараат 
тендерските документи и сите дополнителни документи;  

(б) кога е соодветно, временскиот рок за поднесување на таквите барања;  

(в) кога е соодветно, трошоците и условите за плаќање за добивање на таквите документи. 

12. (а) временски рок за прием на понуди или индикативни понуди кога се користи систем на 
динамично купување (отворена постапка);  

(б) временски рок за прием на барања за учество (ограничена постапка и постапка со непосредно 
спогодување);  

(в) адреса на која треба да се достават;  

(г) јазикот или јазиците на кои треба да се подготват. 

13. Во случај на отворена постапка: 

(а) лицата овластени да присуствуваат на отворањето на понудите;  

(б) датум, време и место на отворањето. 

14. Кога е соодветно, сите потребни депозити и гаранции. 

15. Главни финансиски услови и услови за плаќање и/или повикување текстови во кои тие се 
содржани. 

16. Кога е применливо, правната форма што треба да ја има групата економски оператори на кои ќе 
им се додели договорот. 

17. Критериуми за избор во однос на личната ситуација на економските оператори што може да 
резултира во нивно исклучување, и потребни информации со кои се докажува дека тие не спаѓаат 
во случаите за кои е оправдано исклучување. Критериуми за избор и информации за личната 
ситуација на економските оператори, информации и сите потребни формалности за процена на 
минималните економски и технички стандарди потребни за економскиот оператор. Минимални 
нивоа на стандарди што би се побарале. 

18. Кога има рамковна спогодба: број и, кога е соодветно, предложениот максимален број 
економски оператори кои ќе бидат членови на рамковниот договор, времетраењето на рамковниот 



договор, наведувајќи ги, ако е соодветно, причините за секое времетраење што надминува четири 
години. 

19. Во случај на постапка со конкурентен дијалог или постапка со непосредно спогодување со 
објавување известување за договор, напомена за, доколку е соодветно, употреба на фазна постапка 
со цел постепено да се намали бројот на решенија што би се дискутирале или понуди за кои би се 
преговарало. 

20. Во случај на ограничена постапка, постапка со конкурентен дијалог или постапка со 
непосредно спогодување со објавување известување за договор, кога се избира опција на 
намалување на бројот на кандидати што ќе се поканат да понесат понуди, да се вклучат во дијалог 
или да преговараат: минималниот и, ако е соодветно, предложениот максимален број кандидати и 
објективни критериуми што ќе се користат за да се избере тој број на кандидати. 

21. Временската рамка според која понудувачот мора да ја одржува својата понуда (отворена 
постапка). 

22. Кога е соодветно, имињата и адресите на економските оператори што веќе ги избрал 
договорниот орган (постапки со непосредно спогодување). 

23. Критериуми наведени во член 53 што се користат за доделување договор: „најниска цена“ или 
„економски најповолна понуда“. Критериумите кои ја претставуваат економски најповолната 
понуда, како и нивните коефициенти се наведуваат доколку не се наведени во спецификацијата 
или, во случај на конкурентен дијалог, во описниот документ. 

24. Име и адреса на органот одговорен за жалби и, кога е соодветно, постапките на посредување. 
Прецизни информации за временските рокови за поднесување жалби или, ако име потреба, име, 
адреса, телефонски број, факс и електронска адреса на службата од која може да се добијат овие 
информации. 

25. Датум(и)  на објавување на известувањето со претходни информации во согласност со 
техничките спецификации на објавувањето од Анекс VIII или изјава дека не е направено такво 
објавување. 

26. Датум на известувањето. 

27. Напомена дали договорот е опфатен со договорот. 

ПОЕДНОСТАВЕНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОГОВОР ЗА УПОТРЕБА НА СИСТЕМ НА 
ДИНАМИЧНО КУПУВАЊЕ 

1. Земја на договорниот орган. 

2. Име и електронска адреса на договорниот орган. 

3. Повикување во врска со известувањето за договор за систем на динамично купување. 

4. Електронска адреса на која се достапни техничките спецификации и дополнителните документи 
за системот на динамично купување. 

5. Предмет на договорот: опис по референтниот број од ЦПВ-номенклатурата и количина или 
опфат на договорот што треба да се додели. 

6. Временска рамка за поднесување индикативни понуди. 

ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОГОВОР 

1. Име и адреса на договорниот орган. 

2. Избраната постапка за доделување договор. Во случај на постапка со непосредно спогодување 
без претходно објавување известување за договор (член 28), оправдување. 

3. Договори за јавни работи: карактер и опфат на договорот и општите карактеристики на работата. 



Договори за јавни добра: карактер и количина на производите доставени од доставувачот кога е 
сооветно; референтен број во номенклатурата. 

Договори за јавни услуги: категорија и опис на услугата; референтен број од номенклатурата; 
количина на купените услуги. 

4. Датум на доделување на договорот. 

5. Критериуми за доделување договор. 

6. Број на добиени понуди. 

7. Име и адреса на успешните економски оператори. 

8. Платена цена или распон на цени (минимум/максимум). 

9. Вредност на задржаните понуди или највисоката понуда и најниската понуда земени предвид за 
доделување договор. 

10. Кога е соодветно, вредноста и делот на договорот што веројатно ќе се даде како поддоговор на 
трети страни. 

11. Датум на објавување на известувањето за тендер во согласност со техничките спецификации за 
објавување ос Анекс VIII. 

12. Датум на известувањето. 

13. Име и адреса на органот одговорен за жалби и, кога е соодветно, постапките на посредување. 
Прецизни информации за временските рокови за поднесување жалби или, ако име потреба, име, 
адреса, телефонски број, факс и електронска адреса на службата од која може да се добијат овие 
информации. 

 

 



АНЕКС VII Б 

ИНФОРМАЦИИ ШТО МОРА ДА СЕ СОДРЖАНИ ВО ИЗВЕСТУВАЊАТА ЗА 
КОНЦЕСИЈА НА РАБОТИ 

1. Име, адреса, факс и електронска адреса на договорниот орган 

2. (а) место на извршување 

(б) предмет на концесијата; карактер и опфат на услугите 

3. (a) временски рок за прием на апикациите; (б) адреса на која тие мора да се испратат; (в) јазици 
на кои мора да бидат подготвени 

4. Лична, техничка и финансиска ситуација што мора да ја исполнуваат кандидатите 

5. Критериуми што ќе се применуваат при доделување на договорот 

6. Ако е соодветно, минималниот дел од работите што ќе се даде на подизведувачи 

7. Датум на известувањето 

8. Име и адреса на органот одговорен за жалби и, кога е соодветно, постапките на посредување. 
Прецизни информации за временските рокови за поднесување жалби или, ако има потреба, име, 
адреса, телефонски број, факс и електронска адреса на службата од која може да се добијат овие 
информации. 

 

 



АНЕКС VII В 

ИНФОРМАЦИИ ШТО МОРА ДА СЕ СОДРЖАНИ ВО ИЗВЕСТУВАЊАТА ЗА ДОГОВОРИ  
ЗА РАБОТИ ДОДЕЛЕНИ ОД КОНЦЕСИОНЕРИ ШТО НЕ СЕ ДОГОВОРНИ ОРГАНИ 

1. (а) Место на извршување 

(б) карактер и опфат на услугите и општите карактеристики на работата 

2. Поставен временски рок за завршување 

3. Име и адреса на телото од кое може да се побараат спецификации и дополнителни документи 

4. (а) Временски рок за прием на апликации за учество и/или прием на понуди 

(б) адреса на која мора да се испратат 

(в) јазици на кои мора да бидат подготвени 

5. Какви било потребни депозити или гаранции 

6. Економски и технички услови што се бараат од изведувачот 

7. Критериуми што мора да се применуваат при доделување на договорот 

8. Датум на известувањето 

 

 

АНЕКС VII Г 

ИНФОРМАЦИИ ШТО МОРА ДА СЕ ВКЛУЧАТ ВО ИЗВЕСТУВАЊАТА ЗА КОНКУРС ЗА 
ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ 

КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ 

1. Име, адреса, факс и електронска адреса на договорниот орган и на службата од која можат да се 
добијат дополнителни документи 

2. Опис на проектот 

3. Вид на конкурс за идејно решение: отворен или затворен 

4. Во случај на отворен конкурс: временски рок за поднесување на проектите 

5. Во случај на ограничен конкурс: 

(а) број на планирани учесници 

(б) имиња на веќе избраните учесници, доколку има такви 

(в) критериуми за избор на учесниците 

(г) краен рок за прием на барањата за учество 

6. Доколку е соодветно, напомена дека учеството е ограничено за конкретна професија 

7. Kритериуми што ќе се применуваат за оценување на проектите 

8. Имиња на членовите на жирито кои се веќе избрани 

9. Напомена дали одлуката на жирито е обврзувачка за договорниот орган 

10. Бројот и вредноста на наградите 

11. Доколку е применливо, плаќања што треба да се извршат спрема учесниците 

12. Наведување дали победниците на конкурсот можат подоцна да склучат договори 

13. Датум на известувањето 



ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД КОНКУРСОТ 

1. Име, адреса, факс и електронска адреса на договорниот субјект 

2. Опис на проектот 

3. Вкупен број на учесници 

4. Број на странски учесници 

5. Победник/победници на конкурсот 

6. Награди 

7. Упатување на известувањето за конкурс за идејно решение 

8. Датум на известувањето 



 

АНЕКС VIII 

КАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРСКА СО ОБЈАВУВАЊЕТО 

1. Објавување на известувањата 

(а) Договорните органи ги испраќаат известувањата од член 35, 58, 64 и 69 41, 42, 43 и 63 во 
Канцеларијата за службени публикации на Европските заедници во форма пропишана во 
Директива 2001/78/EЗ на Комисијата од 13 септември 2001 за употреба на стандардни форми при 
објавување известувања за јавни договори (1). Известувањата за претходни информации од член 
35(1), прв потстав, објавени за профилот на набавувачот како што е опишано во точка 2(б), исто 
така, мора да ја користат оваа форма, како и известувањето за таквото објавување. 

(б) Известувањата од член 35, 58, 64 и 69 ги објавува Канцеларијата за службени публикации на 
Европските заедници или договорните субјекти во случај на објавено известување со претходни 
информации за профилот на купувачот во согласност со член 35(1), прв потстав. 

Покрај тоа, договорните органи може да ги објават овие информации на Интернет за „профилот на 
купувачот“, како што е наведено во точка 2(б). 

(в) Канцеларијата за службени публикации на Европските заедници му го даваат на договорниот 
орган потврдувањето од член 36(8). 

2. Објавување комплементарни или дополнителни информации 

(а) Договорните субјекти се повикани да ги објават спецификациите и дополнителните документи 
во целост на Интернет. 

(б) Профилот на купувачот може да вклучува известувања со претходни информации како што е 
наведено во член 35(1), прв потстав, информации за тековните покани за учество на тендер, 
планирани набавки, склучени договори, откажани постапки и сите корисни општи информации, 
како што е место на контакт, телефонски број или број на телефакс, поштенска адреса и 
електронска адреса. 

3. Форма и постапки за електронско испраќање известувања 

Формата и постапките за електронско испраќање на известувањата може да се видат на Интернет- 
адресата „http://simap.eu.int“ 

(1)  Сл. весник L 285, 29.10.2001, стр. 

 



 

АНЕКС IX 

РЕГИСТРИ 

АНЕКС IX А(1) 

ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ РАБОТИ  

Професионалните регистри и коресподентните декларации и сертификати за секоја земја-членка се 
следниве: 

• во Белгија „Registre du commerce”/„Handelsregister”  

• во Данска, „Erhvervs-og Selskabsstyrelsen”  

• во Германија, „Handelsregister” and the “Handwerksrolle”  

• во Грција, „Mητρώο Еργοληπτικών  Еπιχερήσεωνр“ – ΜΕΕΠ на Министерството за животна 
средина, урбано и просторно планирање и јавни работи (ΥΠΕΧΩΛΕ) 

• во Шпанија, „Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda”  

• во Франција, „Registre du commerce et des sociétés” и “Répertoire des métiers”  

• во Ирска, од изведувачот може да се побара да достави сертификат од регистарот на 
трговски друштва или од регистарот на здруженија или, доколку не е ова случај, сертификат кој 
докажува дека лицето за кое станува збор дало изјава дека ја врши професијата во земјата во која е 
основано, на конкретно место и под одредено деловно име;  

• во Италија, „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato“  

• во Луксембург, „Registre aux firmes” и “Rôle de la chambre des métiers“  

• во Холандија; „Handelsregister“  

• во Австрија, „Firmenbuch”, „Gewerberegister”, „Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”  

• во Португалија, „Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário” 
(IMOPPI)(CAEOPP)“  

• во Финска „Kaupparekisteri”/ „Handelsregistret”;  

• во Шведска, „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren“ ;  

• во Обединетото Кралство, може да се побара од изведувачот да достави сертификат од 
регистарот на трговски друштва или од регистарот на здруженија или, доколку не е ова случај, 
сертификат кој докажува дека лицето за кое станува збор дало изјава дека ја врши професијата во 
земјата во која е основано, на конкретно место и под одредено деловно име. 

 

(1) За целите на член 46, „професионални и трговски регистри“ се оние наведени во овој анекс и, кога се направени 
измени на национално ниво, регистрите што ги замениле. 

 

 



АНЕКС IX Б 

ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ ДОБРА  

Релевантните професионални регистри и коресподентни декларации и сертификати се следниве: 

• во Белгија „Registre du commerce”/„Handelsregister”;  

• во Данска, “Erhvers- og Selskabsstyrelsen”;  

• во Германија, „Handelsregister” и “Handwerksrolle”;  

• во Грција, „Βιοτεχνικό ή Εµπορικο ή Βιοηχανικό Επιµεληυήριο”;  

• во Шпанија, „Registro Mercantil“ или, во случај на нерегистрирани лица, сертификат со кој 
се докажува дека лицето за кое станува збор има дадено изјава дека ја врши професијата за која 
станува збор;  

• во Франција, „Registre du commerce et des sociétés” и “Répertoire des métiers”;  

• во Ирска, од доставувачот може да се побара да достави сертификат од регистарот на 
трговски друштва или од регистарот на здруженија дека е овластен или регистриран или, ако не е 
овластен, сертификат кој докажува дека лицето за кое станува збор дало изјава дека ја врши 
професијата во земјата во која е основано, на конкретно место и под одредено деловно име и под 
одредено трговско име;  

• во Италија, „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”, и 
„Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato”;  

• во Луксембург, „Registre aux firmes” и “Rôle de la chambre des métiers“;  

• во Холандија; „Handelsregister“;  

• во Австрија, „Firmenbuch”, „Gewerberegister”, „Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”;  

• во Португалија, „Registo Nacional das Pessoas Colectivas”;  

• во Финска, „Kaupparekisteri”/ „Handelsregistret”;  

• во Шведска, „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren“;  

• во Обединетото Кралство, може да се побара од доставувачот да достави сертификат од 
регистарот на трговски друштва или од регистарот на здруженија дека е овластен или регистриран 
или, ако не е овластен, сертификат кој докажува дека лицето за кое станува збор дало изјава дека ја 
врши професијата во земјата во која е основано, на конкретно место и под одредено деловно име и 
под одредено трговско име. 

 

 

 

 

 



АНЕКС IX В 

ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ УСЛУГИ  

Релевантните професионални регистри и коресподентни декларации и сертификати се следниве: 

• во Белгија „Registre du commerce”/”Handelsregister” и „Ordres professionels/Beroepsorden”  

• во Данска, „Erhvers- og Selskabsstyrelsen”;  

• во Германија, „Handelsregister”, „Handwerksrolle”, „Vereinsregister”, „Partnerschaftsregister” и 
„Mitgliedsverzeichnisse de Berufskammern der Ländern”;  

• во Грција, може да се побара од вршителот на услуги да достави потврда дека ја врши 
професијата за која станува збор заверена од нотар; во случаите пропишани со постојното 
национално законодавство, за вршење истражувачки услуги како што се наведени во Анекс I А, 
професионалнито регистар „Mητρώο Μελετητών“ и „Mητρώο  Γραφείων Μελετών”  

• во Шпанија, „Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda”;  

• во Франција, „Registre du commerce et des sociétés” и “Répertoire des métiers”;  

• во Ирска, може да се побара од вршителот на услуги да достави сертификат од регистарот 
на трговски друштва или од регистарот на здруженија или, доколку не е ова случај, сертификат кој 
докажува дека лицето за кое станува збор дало изјава дека ја врши професијата во земјата во која е 
основано, на конкретно место под одредено деловно име и под одредено трговско име;  

• во Италија, „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”, и 
„Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato” или „Consiglio nazionale degli ordini 
professional;  

• во Луксембург, „Registre aux firmes” и “Rôle de la chambre des métiers“;  

• во Холандија; „Handelsregister“;  

• во Австрија, „Firmenbuch”, „Gewerberegister”, „Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”;  

• во Португалија, „Registo Nacional das Pessoas Colectivas”;  

• во Финска, „Kaupparekisteri”/ „Handelsregistret”;  

• во Шведска, „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren“;  

• во Обединетото Кралство, може да се побара од вршителот на услуги да достави сертификат 
од регистарот на трговски друштва или од регистарот на здруженија или, доколку не е ова случај, 
сертификат кој докажува дека лицето за кое станува збор дало изјава дека ја врши професијата во 
земјата во која е основано, на конкретно место и под одредено деловно име. 

 

 

 

 



АНЕКС X 

УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ УРЕДИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПРИЕМ 
НА ПОНУДИ, БАРАЊА ЗА УЧЕСТВО НА ТЕНДЕР 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: 

(a) електронските потписи во врска со понудите, барањата за учество и апликациите за 
квалификација, како и проследувањето планови и проекти се во согласност со националните 
одредби донесени според Директива 1999/93/EЗ;  

(б) може прецизно да се утврди точното време на прием на понудите, барања за учество и 
поднесувањето планови и проекти;  

(в) може разумно да се обезбеди дека, пред пропишаните временски рокови, никој не може да има 
пристап до податоците што се пренесени под овие услови;  

(г) во случај да се прекрши забраната за пристап, може разумно да се обезбеди дека 
прекршувањето јасно може да се открие;  

(д) само овластени лица можат да ги одредат или менуваат датумите за отворање на добиените 
податоци;  

(ѓ) во различни фази од квалификациската процедура, постапката за доделување договор или 
конкурсот, пристапот до сите поднесени податоци или до дел од нив е можен само преку 
истовремена активност на овластени лица;  

(е) истовремената активност на овластените лица мора да овозможи пристап до пренесените 
податоци само по пропишаниот датум;  

(ж) добиените и отворени податоци во согласност со овие услови мора да бидат достапни само за 
лицата кои се овластени да се запознаат со нив. 

 

 



АНЕКС XI 
АНЕКС XI 

РОКОВИ ЗА ТРАНСПОЗИЦИЈА И ПРИМЕНА (член 80) 
 

Директива Временски рокови за транспозиција и примена 

92/50/EEЗ (Сл. весник L 209, 24.7.1992 год., стр. 1) 1 јули 1993 

Австрија, Финска, Шведска (*) 1 јануари 1995 

93/36/ЕЕЗ (Сл. весник L 199, 9.8.1993 год., стр. 1) 13 јуни 1994 

Австрија, Финска, Шведска (*) 1 јануари 1995 

93/37/ЕЕЗ (Сл. весник L 199, 9.8.1993 год., стр. 54)  
Консолидација на директиви:  
— 71/305/ЕЕЗ (Сл. весник L 185, 16.8.1971 год., стр. 
5):  

— ЕЗ од 6 30 јули 1972 

— ДК, ИРЛ, УК 1 јануари 1973 

— Грција 1 јануари 1981 

— Шпанија, Португалија  1 јануари 1986 

— Австрија, Финска, Шведска (*) 1 јануари 1995 

—  89/440/ЕЕЗ (Сл. весник L 210, 21.07.1989 год., стр. 
1):  

— ЕЗ од 9 19 јули 1990 

— Грција, Шпанија, Португалија 1 март 1992 

— Австрија, Финска, Шведска (*) 1 јануари 1995 

97/52/ЕЗ (Сл. весник L 328, 28.11.1997 год., стр. 1) 13 октомври 1998 

(*) ЕЕА: 1 јануари 1994.



АНЕКС XII 
КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА (1) 

 
Оваа директива Директива 93/37/ЕЕЗ Директива 93/36/ЕЕЗ Директива 92/50/ЕЕЗ Други акти  

 
член 1, став 1 

член     1,     прв ред, 
адаптирано 

член     1,     прв ред, 
адаптирано 

член     1,    прв ред, 
адаптирано 

  

член 1, став 2, точка 
(а) 

член  1, точка (а), прв 
дел од реченицата 

член  1, точка (а), прв 
и последен дел од 
првата реченица  

член 1, точка (а)  Изменето 

член 1, став 2, точка 
(б) 

член   1, точка (а)  и 
точка (в), адаптирано 

— —   

член 1, став 2, точка 
(в), прв потстав 

 член  1, точка (а), втор 
дел од првата 
реченица и втора 
реченица, адаптирано 

   

член 1, став 2, точка 
(в), втор потстав 

— член     1,    точка     
(а), адаптирано 

—   

член 1, став 2, точка 
(д), прв потстав 

— — —  Нов 

член 1, став 2, точка 
(д), втор потстав 

— — член 2, адаптирано   

член 1, став 2, точка 
(д), трет потстав 

— — 16 рецитал 
адаптирано 

  

член 1, став 3 член 1, точка (д) — —   

член 1, став 4 — — —  Нов 

член 1, став 5 — — —  Нов 

член 1, став 6 — — —  Нов 

член 1, став 7 — — —  Нов 

член 1, став 8, прв 
потстав 

— — член 1, точка (в), прва 
реченица адаптирано 

  

член   1, став  8,  втор 
потстав 

— — —  Нов 

член   1,   став   8,   
трет потстав 

член 1, точка (ж) член 1, точка (в) член 1, точка (в), 
втора реченица 

 Изменето 

Под „адаптирано“ се подразбира дека текстот е променет, меѓутоа е зачувано значењето на укинатите директиви. Промените во значењето на 
одредбите на укинатите директиви се назначени со поимот „изменето“. Овој поим се појавува во последната колона кога измената се однесува на 
одредбите од трите укинати директиви. Кога измените се однесуваат само на една или две од овие директиви, поимот „изменето“ се наоѓа во 
колоната каде што се наведени директивте за кои станува збор.



  
 
Оваа директива Директива 93/37/ЕЕЗ Директива 93/36/ЕЕЗ Директива 92/50/ЕЕЗ Други акти  

член 1, став 9 член     1,    точка    
(б), адаптирано 

член     1     точка     
(б), адаптирано 

член    1,    точка    
(б), адаптирано 

  

член 1, став 10 — — —  Нов 

член   1,   став   11,   
прв потстав 

член     1,    точка     
(д), адаптирано 

член     1,    точка    
(г), адаптирано 

член    1,    точка    (г), 
адаптирано 

  

член 1, став 11, втор 
потстав 

член     1,     точка     
(ѓ), адаптирано 

член     1,    точка     
(д), адаптирано 

член    1,    точка    
(д), адаптирано 

  

член   1,  став   11,   
трет потстав 

— — —  Нов 

член  1, став  11, 
четврт потстав 

член     1,     точка     
(е), адаптирано 

член     1,     точка     
(ѓ), адаптирано 

член     1,    точка    
(ѓ), адаптирано 

  

член   1,   став   11,   
петти потстав 

— — член     1,    точка   (ѓ), 
адаптирано 

  

член 1, став 12 — — —  Нов 

член 1, став 13 — — —  Нов 

член 1, став 14 — — —  Нов 

член 1, став 15 — — —  Нов 

член 3,став2 член 6, став 6 член 5, став 7 член 3, став 2  Изменето 

член 3 — член 2, став 2 —   

член 4, став 1 Нов Нов член 26, став 2 и 3, 
адаптирано 

  

член 4, став 2член2 член 21 изменето член 18 адаптирано член     26,     став     1 
изменето 

  

член 5 член 38а адаптирано член 28 изменето член 38а адаптирано   

член 6 — член 15, став 2 —  Изменето 

член   7,  точка  (а)  и 
(б) 

— член   5,  став   1,  
точка (а), адаптирано 

член  7, став  1, точка 
(а), адаптирано 

  

член 7, точка (в) член   6,  став   1,  
точка (а), адаптирано 

— —   

член 8 член   2   и   член   6, 
став     1,    точка     
(б), адаптирано 

— член   3,   став   3   и 
член  7, став  1, точка 
(а), адаптирано 

  

член 9, став 1, прв 
потстав 

— член 5, став 5 член 7, став 2 и 7  Изменето 



Оваа директива Директива 93/37/ЕЕЗ Директива 93/36/ЕЕЗ Директива 92/50/ЕЕЗ Други акти  

член  9, став   1,  втор 
потстав 

— — —  Нов 

член 9, став 2 — член      5,      став      
1, точка (б) 

—  Изменето 

член 9, став 3 член 6, став 4 член 5, став 6 член 7, став 3, втора 
клаузула 

  

член 9, став 4 член 6, став 5, 
адаптирано 

    

член 9, став 5, точка 
(а) 

член 6, став 3, 
адаптирано 

— член   7,  став  4,  трет 
потстав, адаптирано 

  

член 9, став 5, точка 
(б) 

— член 5, став 4 —  Изменето 

член 9, став 6 — член 5, став 2 —   

член 9, став 7 — член 5, став 3 член 7, став 6   

член 9, став 8, точка 
(а) 

— — член 7, став 4,  Изменето 

член 9, став 8, точка 
(б) 

— — член 7, став 5,  Изменето 

член 9, став 9 — — —  Нов 

член 10 Нов член 3 адаптирано член 4, став 1 
адаптирано 

  

член 11 — — —  Нов 

член 12 член 1, точка (а) член 2, точка (а) член 1, точка (а) (ii)  Изменето 

член 13 — — —  Нов 

член 14 член 4, точка (б) член      2,      став      
1, точка (б) 

член 4, став 2   

член 15, точка (а) член     5,     точка     
(а) адаптирано 

член     4,     точка     
(а) адаптирано 

член     5,    точка    (а) 
адаптирано 

  

член    15,    точки  (б) 
и (в) 

член     5,    точки  (б) 
и (в) 

член 4, точки (б) и (в) член    5,    точки    (б) 
и (в) 

  

член 16 — — член  1, точки (а), (iii) 
до (ix), адаптирано 

  

член 17 — — —  Нов 

член 18 — — член 6  Изменето 

член 19 — — —  Нов 

член 20 — — член 8   

член 21   член 9   



Оваа директива Директива 
93/37/ЕЕЗ 

Директива 93/36/ЕЕЗ Директива 92/50/ЕЕЗ Други акти  

член 22 — — член 10   

член 23 член 10 член 8 член 14  Изменето 

член   24,  став   1   точка  
4, прв потстав 

член 19 член 16, став 1, член 24, став 1  Изменето 

член 24, став 4, втор 
потстав 

— член      16,     став     
2, адаптирано 

член     24,     став     
2, адаптирано 

  

член 25, прв став член    20,    прв   
став 

член    17,    прв   став член   25,   прв   став  Изменето 

член   25,   втор  став член  20, втор 
став 

член  17, втор став член 25, втор став   

член 26 — — —  Нов 

член 27, прв став член 23, став 1 — член 28, став 1  Изменето 

член    27,   втор   и трет 
став 

член 23, став 2 — член 28, став 2   

член 28, прв став член 6, став 1 
адаптирано 

член 6, став 1 
адаптирано 

член     11,     став     1 
адаптирано 

  

член   28,   втор  став член 7, став 4 член 11, став 4 член 11, став 4  Изменето 

член 29 — — —  Нов 

член      30,      став      1, 
точка (а) 

член      7,      став      
2, точка (а) 

член 6, став 2,    
член 11, став 2  

член     11,     став     
2, точка (а) 

  

член 30, став 1, точка (б) член 7, став 2, 
точка (в) 

Нов член     11,     став     
2, точка (б) 

  

член      30,      став      1, 
точка (в) 

 — член     11,     став     
2, точка (в) 

  

член      30,      став      1, 
точка (г) 

член      7,      став      
2, точка (б) 

— —   

член   30, ставс  2, 3 и 4 — — —  Нов 

член     31,    став    (1), 
точка (а) 

член 7, став 3 
точка (а) 

член      6,      став      
3, точка (а) 

член     11,     став     
3, точка (а) 

  

член     31,    став    (1), 
точка (б) 

член      7,      став      
3, точка (б) 

член 6, став 3, точка 
(в) 

член     11,     став     
3, точка (б) 

  

член     31,    став    (1), 
точка (в) 

член 7, став 3, 
точка (в) 

член      6,      став      
3, точка (г) 

член     11,     став     
3, точка (г) 

  

член     31,    став    (2), 
точка (а) 

— член      6,      став      
3, точка (б) 

—   



 
 
Оваа директива Директива 93/37/ЕЕЗ Директива 93/36/ЕЕЗ Директива 92/50/ЕЕЗ Други акти  

член     31,    став (2), 
точка (б) 

— член 6, став 3, точка 
(е) 

—   

член     31,    став (2), 
точка (в) 

— Нов —   

член     31,    став (2), 
точка (д) 

— Нов —   

член 31, став (3) — — член     11,     став     
3, точка (в) 

  

член     31,    став  (4), 
точка (а) 

член      7,      став      
3, точка (д) 

— член     11,     став     
3, точка (е) 

  

член     31,    став  (4), 
точка (б) 

член 7, став 3, точка 
(е) 

— член     11,     став     
3, точка (ф) 

  

член 32 — — —  Нов 

член 33 — — —  Нов 

член  34, прв и втор 
став 

член  9,  прв и втор 
став 

— —   

член 34, трет став член 9, трет став    Изменето 

член   35,   став   1,   
прв потстав, точка (а), 
прв потстав 

— член   9,   став   1,   
прв потстав 

—   

член   35,   став   1,   
прв потстав, точка (а), 
втор потстав 

— член 9, став 1, втор 
потстав,        прва 
реченица 

—  Изменето 

член   35,   став   1,   
прв потстав, точка (б) 

— — член 15, став 1   

член   35,   став   1,   
прв потстав, точка (в) 

член 11, став 1 — —   

член 35, став 1, втор 
потстав 

— член 9, став 5, втор 
потстав 

член  17, став  2, втор 
потстав 

 Изменето 

член   35,  став   1,   
трет потстав 

член 11, став 7, втор 
потстав 

— —  Изменето 

член 35, став 1, 
четврт, петти и шести 
потстав 

— — —  Нов 

член 35, став 2 член 15, став 2 член 15, став 2 член 15, став 2  Изменето 

член 35, став 3 — — —  Нов 



  
 
Оваа директива Директива 93/37/ЕЕЗ Директива 93/36/ЕЕЗ Директива 92/50/ЕЕЗ Други акти  

член   35,   став   4,   
прв потстав 

член   11,  став   5,  
прва реченица  

член   9,   став   3,   
пра реченица  

член 16, став 1  Изменето 

член 35, став 4, втор и 
трет потстав 

— — —  Нов 

член  35, став 4, 
четврт потстав 

  член 16, став 3 и 4   

член   35,   став   4,   
петти потстав 

член 11, став 5, втор 
реченица 

член 9, став 3, втора 
реченица 

член 16, став 5  Изменето 

член 36, став 1 член   11,  став   6,  
прв потстав, 
адаптирано 

член   9,   став   4,   
прва реченица, 
адаптирано 

член  17, став   1, прва 
реченица, адаптирано 

  

член   36,   став   2,   
прв потстав 

член   11,  став   7,  
прва реченица 

член   9,   став   5,   
прв потстав 

член  17, став  2, прв 
потстав 

 Изменето 

член 36, став 2, втор 
потстав 

— — —  Нов 

член 36, став 3 член 11, став 10 член 9, став 8 член 17, став 5  Изменето 

член 36, став 4 член 11, став 8 и 13 член 9, став 6 и 11 член 17, став 4 и 8  Изменето 

член 36, став 5 член     11,    став     
11, адаптирано 

член 9, став 9, 
адаптирано 

член     17,     став     
6, адаптирано 

  

член 36, став 6 член  11, став  13, 
втора реченица 

член 9, став 11, втора 
реченица 

член  17, став  8, 
втора реченица 

 Изменето 

член   36,   став   7,   
прв потстав 

член 11, став 10, член 
17 

член 9, став 10 член 17, став 7   

член 36, став 7, втор 
потстав 

— — —  Нов 

член 37 член 17 член 13 член 21  Изменето 

член 38, став 1 — — —  Нов 

член 38, став 2 член      12,     став     
2, адаптирано 

член      10,     став     
1, адаптирано 

член     18,     став     
1, адаптирано 

  

член 38, став 3, 
 член 13, ставови 1 и 
3, 

член 13, ставови 1 и 3, 
адаптирано 

член 11, ставови 1 и 3, 
адаптирано 

член 19, ставови 1 и 3, 
адаптирано 

 Изменето 

член 38, став 4 член   12,   став   2   и 
член      13,     став     
4, адаптирано 

член   10, став   1а и 
член     11,    став     3 
а, адаптирано 

член   18,  став   2  и 
член     19,     став     
4, адаптирано 

  

член 38, став 5 и 6 — — —  Нов 

член 38, став 7 член 18, став 5 член 10, став 4 член 18, став 5  Изменето 
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член 38, став 8 член 20, став 1 член    20, став 1 член 20, став 1  Изменето 

член 39 член 12, став 3 и 4, 
член   13,  став   6,   и 
член 14, став 2 
адаптирано 

член 10, став 2 и 3, 
член   11,  став   5,   и 
член 12, став 2 
адаптирано 

член 18, став 3 и 4, 
член   19,  став   6   и 
член     20,     став     2 
адаптирано 

  

член 40 член   13,  став   2,   и 
член 14, став 3 

член   11,  став   2,   и 
член 12, став 3 

член   19, став  2,  и 
член 20, став 3 

 Изменето 

член 41, став 1,  
член 8, став 1 

член   8,   став   2,   
прв реченица, 
адаптирано 

член   7,   став   2,   
прв реченица, 
адаптирано 

член  12, став  2, прв 
реченица, адаптирано 

  

член 41, став 2 член   8,   став   1,   
прв потстав, 
адаптирано 

член   7,   став   1,   
прв потстав, 
адаптирано 

член  12, став   1, прв 
потстав, адаптирано 

  

член 8, став 1, втор 
потстав, адаптирано 

член 7, став 1, втор 
потстав, адаптирано 

член  12, став   1, втор       
потстав, адаптирано 

  член 41, став 3 

член 8, став 2, 
последна реченица 

член 7, став 2, 
последна реченица 

член   12,  став   2,  
последна реченица 

 Избришано 

член 42, став 1, 3 и 6 член   13,  став   5,   и 
член 18, став 2 

член   11,  став  4,   и 
член 15, став 3 

член   19, став   5,  и 
член 23, став 2 

 Изменето 

член 42, став 2, 4 и 5 — — —  Нов 

член 43 член 12, став 3 член 12, став 3 член12, став 3  Изменето 

член 44, став 1 член 15, став 1 
адаптирано 

член 15, став 1 
адаптирано 

член     23,     став     1 
адаптирано 

 Изменето 

член 44, став 2 — — —  Нов 

член 44, став 3 член 22 член 23, став 3 член 32, став 4  Изменето 

член 44, став 4 — — —  Нов 

член 45, став 1 — — —  Нов 

член   45,   став   2,   
прв потстав 

член    24,    прв   став, 
адаптирано 

член     20,     став     1, 
адаптирано 

член   29,   прв   став, 
адаптирано 

  

член 45, став 2, втор 
потстав 

— — —  Нов 

член 45, став 3 член   24,   втор   и  
трет став, адаптирано 

член 20, ставови 2 и 3 
адаптирано 

член   29,  втор  и трет          
став, адаптирано 

  

член 45, став  4,  
член 24 

член   24,  четврт  став член 20, став 4 член 29, четврт став  Изменето 

член 46, прв став член 25, прва 
реченица, изменето 

член   21,   став   1   и 
став   2,  прва  
реченица, адаптирано 

член 30, став 1 и 3, 
прва реченица, 
адаптирано 
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член   46,   втор  став — — член 30, став 2   

член 47, став  1, точки 
(а) и (б) 

член 26, став 1, точки 
(а) и (б), адаптирано 

член 22, став 1, точки 
(а) и (б), адаптирано 

член 31, став 1, точки 
(а) и (б), адаптирано 

  

член      47,      став      
1, точка (в) 

член     26,     став     1, 
точка (в) 

член     22,     став     1, 
точка (в) 

член     31,     став     
1, точка (в) 

 Изменето 

член 47, став 2 и 3 — — —  Нов 

член 47, став 4 и 5 член 26, став 2 и 3, 
адаптирано 

член 22, став 2 и 3, 
адаптирано 

член 31, став 2 и 3, 
адаптирано 

 Изменето 

член 48, став 1 и став 
2, точки (а) до (д) и 
(е) до (ѕ) 

член     27,     став     1, 
адаптирано 

член     23,     став     1, 
адаптирано 

член     32,     став     
2, адаптирано 

  

член 48, став 2, точка 
(+) 

—  —  Нов 

член 48, став 3 и 4 — — —  Нов 

член 48, став 5 Нов Нов член     32,     став     
1, адаптирано 

  

член 48, став 6 член 23, став 2,  
член 32 

член 23, став 2, член 
32 

член 32, став 3   

член 49 Нов Нов член 33  Изменето 

член 50 — — —  Нов 

член 51 член 28 член 24 член 34   

член 52 член 29 член 25 член 35  Изменето 

член 53, став 1 член 26, став 1 
адаптирано 

член 26, став 1 
адаптирано 

член     36,     став     1 
адаптирано 

  

член 36, став 2 член 36, став 2 член 36, став 2  Изменето член 53, став 2, 
 
член 30, став 2, член 2 

член 30, став 3 — —  Избришано 

член 54 — — —  Нов 

член 55 член   30,  став  4,  прв 
и   втор   потстав 

член 27, прв и втор 
став 

член 37, прв и втор 
став 

 Изменето 

— член  30, став 4, трет 
потстав 

член   27,   трет   став член   37,   трет   став  Избришано 

— член 30, став 4, четврт 
потстав 

— —  Избришано 

— член 31 — —  Избришано 
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— член 32 — —  Избришано 

член 56 член 3, став 1, 
адаптирано 

    

член 57 —    Нов 

член 58 член 11 став 3, став 6 
до 11 и став 13 

   Изменето 

член 59 член 15 — —   

член 60 член 3, став 2 — —   

член 61 Нов — —   

член 62 член 3, став 3     

член 63 член 3, став 4    Изменето 

член 64 член 11, став 4, став 6, 
прв  потстав, став  7,   
прв  потстав, и став 9 

   Изменето 

член 65 член 16     

член 66 — — член 13, став 3 и 4   

член 67, пар 1   член  13, став 1, прв 
потстав и став  2,  прв 
потстав 

  

член 67, став 2   член   13,   став   1,   
алинеја од  1 до 3  и 
став 2, алинеја од 1 до 
3 

 Изменето 

член 68 — — Нов   

член 69, став 1 — — член 15, став 3   

член   69,   став   2,   
прв потстав 

— — член   16,  став   1   и 
став 2, втора алинеја 

 Изменето 

член 69, став 2, втор 
потстав   и став 3 

— — Нов   

член 70   член 17, став 1, став 2, 
прв и трет потстав, 
став од 3 до 6 и став 8 

 Изменето 

член 71 — — Нов   

член 72 — — член 13, став 5   
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член 73 — — член   13, став  6, прв 
потстав 

  

член 74 — — член   13, став  6, втор 
потстав 

 Изменето 

 член 33 член 30 член 38  Избришано 

член 75 член      34,     став     
1, адаптирано 

член      31,     став     
1, адаптирано 

член     39,     став     
1, адаптирано 

  

член 76 член 39, став 2 член 39, став 2 член 39, став 2  Изменето 

   член 39, став 2, точка 
(д),   втор   потстав 

 Избришано 

член 77, став 1 — член  32,   став 1, член 
40, став 1 

член 40, став 1   

член 40, став 3 член 35, став 3, член32 член 40, став 3  Изменето член 77, 
став2член35,став 
3член32 

— — член 40, став 2  Избришано 

член 77, став 3 — член 32, став 3 член 40, став 4  Изменето 

член 78, став 1 и 2     Нов 

член 78, став 3 и 4 член      6,      став      
2, точка (а), 

член      5,      став      
1, точка (г) 

член      7,     став      
1, точка (г) 

 Изменето 

член 79, точка (а) член      6,      став      
1, точка (б), 
адаптирано 

член      5,      став      
1, точка (в), втор 
потстав, адаптирано 

член  7, став  1, точка 
(б),   втор   потстав, 
адаптирано 

  

член 79, точка (б) член 35, став 2 — член 16, став 4  Изменето 

член 79, точка (в) — — —  Нов 

член 79, точка (г) член      35,     став     
1, адаптирано 

— —   

член 79, точка (г)  член     29,     став     3, 
адаптирано 

—   

член 79, точка (ѓ) член 35, став 2 
адаптирано 

— —  Нов 

член 79, точка (е) — — —   

член 79, точки (х) и 
(i) 

— — —  Нов 

член 80      

член 81      

член 82      

член 83      
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член 84      

Анекс I Анекс II    Изменето 

Анекси II А и II Б — — Анекси IА и IБ  Изменето 

Анекс III Анекс I  — Акти за 
пристапување на 
Австрија, Финска 
и Шведска  

Адаптирано 

Анекс IV  Анекс I  Акти за 
пристапување на 
Австрија, Финска 
и Шведска 

Адаптирано 

Анекс V — Анекс II —  Изменето 

Анекс VI Анекс   I Анекс II Анекс I  Изменето 

Анекс VII А, Б, Ц и Д Анекси IV, V и VI Анекс IV Анекси III и IV  Изменето 

Анекс VIII — — —  Нов 

Анекс IX     Адаптирано 

Анекс IX А  член 21, став 2  Акти за 
пристапување на 
Австрија, Финска 
и Шведска 

Адаптирано 

Анекс IX Б   член 30, став 3 Акти за 
пристапување на 
Австрија, Финска 
и Шведска 

Адаптирано 

Анекс IX В член 25, адаптирано   Акти за 
пристапување на 
Австрија, Финска 
и Шведска 

Адаптирано 

Анекс X     Нов 

Анекс XI     Нов 

Анекс XII     Нов 

 


