
Реформата на Директивите на ЕУ за 
јавните набавки: 

кон поголема флексибилност 
 

Предлози на Комисијата за Директивите за јавните набавки 
(за да се заменат Директивите 2004/18/ЕЗ и 2004/17/ЕЗ) 

20 декември, 2011 година 

 
Јари Калио 

ГД за внатрешен пазар и услуги 
Политиката и законодавството за јавните набавки 

 
ИПА Регионална конференција за јавни набавки 

Даниловград, 20-21 јуни 2013 година 



Цели на реформата 

1. Поедноставни/ 

пофлексибилни 

постапки 

2. Стратегиска 

примена 

3. Подобар пристап 

(МСП, прекугранична 

трговија) 

4. Стабилни 

постапки 

5. Управување/ професионализација на набавките 



Меѓународен контекст 

 Потполна усогласеност со Спогодбата за 

владини набавки (GPA) на СТО и 

билатералните трговски договори (пр. 

праговите, постапките)  

 Целосно користење на флексибилноста од 

GPA (поедноставени постапки за локалните 

органи, намалување на роковите,...) 

 



Опфат на предлозите 
 Два предлога за заменување на Директивата 

2004/18/ЕЗ (јавните набавки) и Директивата 

2004/17/ЕЗ (набавки преку секторски договори) 

 Нема измени во Директивите за набавки во областа на 

одбраната (2009/81/EЗ) ниту во оние за правната 

заштита (89/665/ЕЕЗ и 92/13/EEЗ, двете изменети со 

Директивата 2007/66/EЗ) 

 Други паралелни предлози: 

• Предлог за концесии 

• Предлог за Регулатива за меѓународен пристап 



Моменталната состојба 

• Комисијата ги усвои предлозите на 20 декември 2011 година 

• Советот 

• Општ пристап 10 декември 2012 година 

 

• Европскиот парламент 

• Нацрт-извештај издаден од известувач во IMCO (Внатрешен 

пазар и заштита на потрошувачите) 

• Извештајот на IMCO од 18 декември 2012 година  

• Мандат за преговори на 21 февруари 2013 година  

 

• Тријалог: март 2013 година до јуни 2013 година  

 

 

 



  Поедноставување 

  



Пофлексибилни постапки 
 Можност за зголемено користење на „конкурентна 

постапка со преговарање“ (чл. 24 и 27) 

 Поедноставување/додадена флексибилност за 

конкурентен дијалог, рамковни спогодби и DPS 

(динамички системи за набавки) 

 Поедноставено објавување за локалните 

договорни органи: претходното индикативно 

известување го заменува огласот за доделување на 

договор (чл. 24 (2) (б)) 

 Општ преглед на роковите  

 

 



Намалување на условите за 

документацијата 

 Детален список со услови кај критериумите 

за утврдување на способноста (чл. 56 (1)) 

 Лични изјави (чл. 57)  

 e-Certis (чл. 58)  

 

 



Интензивирање на е-набавките 

 Задолжителна целосна електронска достапност на 

тендерската документација (чл. 51) 

 Потполно електронска комуникација = 

задолжителна 2 години по рокот за транспонирање 

(чл. 19.7) 

 Усовршени е-алатки: 

 поедноставување на DPS (чл. 32)  

 е-каталози (чл. 34) 

 е-потписи (чл. 19.5) 

 



  Стратегиско користење на 
јавните набавки 



Водечки начела 
 Не треба да се напушти поврзаноста со предметот, 

туку да се ублажи (производни процеси, 

комерцијализација, надворешни карактеристики – чл. 

66, 67)  

 Да се олесни управувањето со општествените 

услови преку етикети (чл. 41) 
• Може да е потребна одредена етикета ако постојат услови 

поврзани со предметот на производот  

• Исто така мора да се прифатат и еквивалентни етикети  

• Можност за економските оператори да обезбедат 

алтернативни докази кога етикетата не им е навреме 

достапна   



Стратегиска примена: животна средина 

 Услови поврзани со производниот процес  
• во технички спецификации (чл. 40) и  
• како критериуми за доделување на договорот (чл. 66) 
 

Пример: употреба на енергетски ефикасни машини за 
производство  

 Опциона проценка на трошоците на животниот 
циклус, што овозможува да се земат предвид 
надворешните карактеристики ако паричната 
вредност може да се определи и провери (чл. 67(1)(б)) 
Постојна заедничка методологија на ЕУ = 
задолжителна проценка на трошоците на 
животниот циклус (чл. 67(3))  



Стратегиска примена: социјални аспекти 

 Услови поврзани со производниот процес  

• како критериуми за доделување на договорот (чл. 66) 

• во услови за извршување на договорот  

• условите мора да вклучуваат:  

– заштита на здравјето на персоналот или   

– социјална интеграција на лицата во незавидна положба 

(Преп. 41) 

• Пример: вработување на лица во незавидна положба за 

обезбедување на услугата  

 



Стратегиска примена: социјални аспекти 

Посебен режим за социјални услуги  
 Поедноставени правила: 

• Повисок праг – ЕУР 500.000 (чл. 4 (г)) 

• Под прагот: обично нема прекуграничен интерес 
(излагање 11) 

• Над прагот: земјите-членки слободно одлучуваат 
за постапките, единствен услов: ex-ante (+ ex-post) 
објавување во Сл. весник (чл. 75) + 
недискриминација (чл. 76 (1)) 

 Земјите-членки мора да им дозволат на договорните 
органи да ги земат предвид критериумите за 
квалитет (чл. 76 (2))  



Стратегиска примена: иновации 

Партнерство за иновации (чл. 29) 

Договорниот орган соработува со друштво 

(коешто е избрано во регуларна конкурентна 

постапка за прибирање понуди) за развој и 

набавка на иновативен производ, работа или 

услуга, што не постои на пазарот.  

 



Подобар пристап за МСП и 
новоосновани претпријатија   

 

 



Подобар пристап за МСП и 
новоосновани претпријатија 

 

 Поделба на договорите во лотови (чл. 44): „примени 

или објасни“ – ЕУР 500.000 / ЕУР 5 милиони  

 Потребен обрт (чл. 56.3) (економска и финансиска 

состојба): максимум 3x проценетата вредност на 

договорот  

 Намалени услови за документација, 

самосертификација, користење на постојните бази на 

податоци  

 

 



Стабилни постапки 



Стабилни постапки 
 Минимални мерки на заштита против судир на 

интереси и друго незаконско однесување (чл. 21, 22) 

 Да се избегнуваат неправедни предности поради 
претходна поврзаност чл. 39) 

 Да се зајакнат правилата за понуди со невообичаено 
ниска цена (чл. 69)  

 Јасни правила за измени на договорот во текот на 
извршувањето (чл. 72)  



Контакт 

Европска комисија 
Генерален директорат за внатрешен пазар и 

услуги  
Дирекција C: јавни набавки, одделение C 1 
 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm 
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