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Флексибилнпст вп спдржината на 
режимпт за сектпрски дпгпвпри 

1. Сектпрските дпгпвпри вп Еврппа –развпј на 
закпнпдавствптп 

2. Прпмени вп пазарпт на дејнпстите за кпи се 
дпделуваат сектпрски дпгпвпри 

3. Влијание врз набавките 
4. Кпи се причините за пплиберален третман 
5. Разлики меду сектпрските дпгпвпри и 

класичнипт сектпр 
6. Детали за разликите 
7. Извлечени ппуки 
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Сектпрски дпгпвпри вп Еврппа- 
развпј на закпнпдавствптп 

• Закпнпдавствптп за јавни набавки ппстпелп вп ЕУ 
уште вп 70-тите гпдини пд минатипт век 

• Првичните правила биле пснпвни, непбврзувачки и 
не ги вклучувале кпмуналните претпријатија (ппзнати 
какп изземени сектпри) 

• Сп впведуваоетп на Единственипт пазар вп 1993 
гпдина, на јавните набавки заппчна да се гледа какп 
на гплема слабпст на кпја треба да се пбрне внимание 

• За кпмунални дејнпсти беа прпгласени индустриите 
за впдпснабдуваое, енергетика, трансппрт и 
телекпмуникации 
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Вп медувреме….. 

Кпмуналните претпријатија се менуваа… 
• Ппвеќетп кпмунални претпријатија беа вп сппственпст 

на државата или вп заедничка сппственпст 

• Ппвеќетп кпмунални претпријатија се заснпваа на 
гепграфски мпнпппли 

• Цените ги ппставуваа регулатприте, а не пазарпт 

• Кпмуналните претпријатија беа ппд притиспк да 
дејствуваат вп пплза на наципналнипт интерес, а сп тпа 
беа ппд притиспк да вршат набавки пд „наципналните 
прваци“ 

• Немалп реални екпнпмски двигатели – ппвеќетп 
функципнирале врз пснпва на принциппт „трпшпци 
плус“ 
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Кпмуналните претпријатија се 
менуваа… 

• Вп приватизирани прганизации сп акципнери 

• Настана ппделба пп функципнални линии, на пр. 
разграничуваое на пренпспт пд прпизвпдствптп  

• Мнпгу мпнппплски елементи се птстранија или станаа 
птвпрени за кпнкуренција 

• Цените ги пдредува пазарпт 

• Се ппјавија гплем брпј медунарпдни групации штп 
ппседуваа кпмунални претпријатија вп различни земји 

• Се премина пд притиспкпт да се распределат ретките 
ресурси кпн пбезбедуваое на услуга пп најниска цена 
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Влијание врз набавките 
Настанаа гплеми прпмени 

• Премин пд „наципналните прваци“ кпн најдпбрите 
снабдувачи 

• Медунарпдните групации имаа ппмалку лпкални 
здружуваоа 

• Намалуваое на мпќта на тргпвските аспцијации и на 
наципналните спецификации 

• Премин пд сигурнпст на набавката кпн екпнпмска 
преднпст 

• Гплем брпј кпмпании ја прпменија сппственичката 
структура ппвеќе пати, штп дпведе дп прпмена на 
пплитиката и ппмалп влијание пд државата 

6 



Овие прпмени беа предвидени 
Кпмуналните претпријатија бараа флексибилнпст 

• Првичнп, кпмуналните претпријатија бараа 
да бидат целпснп изземени пд правилата 

• Тие тврдеа дека се разликуваат пд јавнипт 
сектпр: 
– Ппмалп влијание пд владата да вршат набавки 

наципналнп 

– Ппгплем ризик пд неуспех вп случај на слпжени 
прпцеси и инсталации 

– Дпгпвприте беа ппгплеми, ппслпжени и 
пппграничени 
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Разлики меду класичнипт режим и 
режимпт на сектпрски дпгпвпри 

• Режимпт на сектпрски дпгпвпри е 
ппфлексибилен: 
– Автпматскп исклучуваое на либерализираните 

сектпри 

– Ппвиспки прагпви 

– Рамкпвни сппгпдби 

– Квалификациски системи 

– Кпристеое ппстапки сп прегпвараое 

– Исклучуваое на ппврзани друштва 

– Исклучуваое стпки за препрпдажба или за 
ппвтпрнп даваое ппд закуп 
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Исклучпци 

• Организациите кај кпи се испплнети пснпвните услпви за 
либерализација се автпматски исклучени вп некпи 
сектпри, на пр. енергетика, дпдека некпи сектпри се вп 
целпст исклучени, вклучителнп телекпмуникациите. 

• Кај сектпрските дпгпвпри прагпвите се ппвиспки, штп 
значи ппмалку дпгпвпри се ппфатени. 

• Дпгпвприте на ппврзаните друштва беа исклучени врз 
пснпва на фактпт дека тие се делумнп кпмерцијални тела. 

• Стпките за препрпдажба/ппвтпрнп даваое ппд закуп се 
исклучени за да се пбезбеди еднакпв третман 
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Ппфлексибилни прпцеси 
• Рамкпвни сппгпдби– мпже еднпставнп да се 

дпделат дпгпвпри вп случај кпга рамката е 
пгласена – за разлика пд класичнипт сектпр 

• Квалификациски системи– единственп за 
сектпрските дпгпвпри е дпзвпленп да се 
пгласи вп Службенипт весник на ЕУ и да се 
спстави ппстпјан списпк на квалификувани 
снабдувачи вп ппвеќе фази и да се избере пд 
негп без ппнатампшен кпнкурс 

• Ппстапка сп прегпвараое– кај сектпрските 
дпгпвпри се дпзвплува ппгплемп кпристеое на 
ппстапката сп прегпвараое. 
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Извлечени ппуки 
• Правилата за сектпрските дпгпвпри се ппдеднаквп 

успешни какп правилата за јавнипт сектпр. 

• Ппстпјат ставпви дека јавнипт сектпр треба да се 
либерализира за да ги кппира сектпрските дпгпвпри. 

• Флексибилнпста беше присппспбена (некпи пд услпвите 
станаа ппстрпги, а други ппфлексибилни). 

• Се развија нпви системи и прпцеси штп ги земаат предвид 
закпните. 

• Тешкп е за кпмуналните претпријатија да гп ппткрепат 
тврдеоетп дека правилата ќе бидат кпмерцијалнп 
неправедни и дека нема да мпже да функципнираат. 
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