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Вовед 
Во оваа публикација на СИГМА за јавните набавки се разгледуваат клучните одлуки на Судот на 
правдата на Европската унија (СПЕУ) за девет прашања поврзани со набавките.  

Публикацијата го опфаќа периодот од јануари 2006 година до април 2014 година. Се 
споменуваат повеќето, но не сите, релевантни предмети на СПЕУ за деветте прашања поврзани 
со јавните набавки. Одлуките на Општиот суд (ОС) не се разгледуваат. 

Глава 1 претставува вовед каде што се опфаќа: улогата и составот на СПЕУ, начинот на кој се 
поведуваат и водат тужбите пред СПЕУ, содржината и објавувањето на пресудите на СПЕУ, како 
и последиците од непочитувањето на овие пресуди. 

Главите од 2 до 10 ги опфаќаат деветте прашања поврзани со набавките: 

Глава 2 Материјален опфат 

Глава 3 Опфат – дефиниција на „тело регулирано со јавното право“ 

Глава 4  „Интерни“ набавки  

Глава 5 Избор на економските оператори – основи за исклучување 

Глава 6 Избор на економските оператори – утврдување на способноста 

Глава 7 Доделување договори 

Глава 8 Технички спецификации 

Глава 9 Измени во договорите 

Глава 10 Правни лекови 

Во почетокот на секоја глава се дава контекстот на прашањето, со упатување на релевантните 
одредби од директивите и, кога е соодветно, со забелешки за пристапот на СП врз основа на 
судската пракса. Во секоја глава се дава преглед на судската пракса, проследен со подетална 
анализа. 

Доколку предметот на СП е особено значаен се дава сеопфатна анализа на предметот и препис 
од целосната пресуда на СП. 

 

Терминологија 

Се користат следните скратеници: 

СПЕУ Суд на правдата на Европската унија 

СП  Суд на правдата 

ОС  Општ суд 

OJEU Службен весник на Европската унија 

 

Упатувања на директивите:   

2004/18/ЕЗ   Директива 

2004/17/ЕЗ   Директива за секторските дејности 

2009/81/ЕЗ   Директива во областа на одбраната и безбедноста 

89/665/ЕЗ    Директива за правните лекови * 
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2007/66/EC   Изменување и дополнување на Директивата за правните лекови * 

* Доколку се применуваат двете директиви за правни лекови, упатуваме на „директивите за 
правните лекови“.  

 

92/50/ЕЕЗ    Директива за договори за јавна набавка на услуги 

93/36/ЕЕЗ    Директива за договори за јавна набавка на стоки 

93/37/ЕЕЗ    Директива за договори за јавна набавка на работи 

 

2014/24/ЕУ    Директива за јавниот сектор од 2014 година  

2014/25/ЕУ    Директива за секторските дејности од 2014 година  

2014/23/ЕУ    Директива за концесии 
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Глава 1 Вовед 

1. Улога и состав на Судот на правдата на Европската унија 

Европската унија (ЕУ) претставува единствено економско и политичко партнерство помеѓу 28 
европски земји, познати како земји-членки на ЕУ. ЕУ се заснова на два подеднакво значајни 
договора:  

• Договорот за Европската унија (ДЕУ); 
• Договорот за функционирањето на Европската унија (ДФЕУ).  

Европската унија ја опслужуваат повеќе институции, меѓу другите и Судот на правдата на 
Европската унија (СПЕУ). СПЕУ се наоѓа во Луксембург. Неговата веб-страница е 
http://curia.europa.eu.  

Улогата на СПЕУ: Поимот „право на Европската унија“ (право на ЕУ) го опфаќа корпусот на 
закони поврзани со ЕУ. Правото на ЕУ го вклучува правото на поранешната Европска заедница 
(правото на Заедницата)1, коешто е во целост интегрирано во ЕУ. Правото на ЕУ има приоритет 
пред националното право на земјите-членки на ЕУ2. Според СПЕУ, доколку дејството на правото 
на ЕУ и она на земјите-членки се разликува, тоа би го загрозило остварувањето на целите 
утврдени со Договорите. 

СПЕУ е надлежен за:   

• обезбедување на спроведувањето на правото на ЕУ во случаи кога тоа е повредено; 
• разработување и толкување на одредбите од правото на ЕУ. 

Структура на СПЕУ: СПЕУ се состои од неколку пониски судови: 

• Суд на правдата (СП),  
• Општ суд (ОС)3, 
• други специјализирани судови (во моментот, само еден специјализиран суд - Судот за 

јавната служба). 

Секретарот на СПЕУ обезбедува поддршка и врши административни функции. Секој понизок 
суд има свој секретар. 

Деловник на Судот на правдата (СП): Структурата и организацијата на СП, како и неговиот 
опширен Деловник се утврдени во „Консолидираната верзија на Деловникот на Судот на 
правдата од 25 септември, 2012 година“, како што е изменета.4 

Состав на СП: СП е составен од судии и генерални адвокати. Договорот за функционирање на 
Европската унија (ДФЕУ) наложува судиите и генералните адвокати да се „избираат од лица во 
чијашто независност не постои сомнение и кои ги имаат потребните квалификации за 
назначување на највисоките судски должности во нивните земји или кои се признати 

                                                           

1 Правото на Заедницата се однесува на поранешната Европска заедница, воспоставена како Европска 
економска заедница во 1957 година. 
2 На пример, види пресуди на СПЕУ во предметите 26/62 Van Gend en Loos против Administratie der 
Belastingen и 6/64 Costa против E.N.E.L. 
3 Првостепениот суд (ПС) беше основан во 1989 год. со цел да придонесе за решавање на сè поголемиот 
број на предмети. Во 2009 год., ПС беше преименуван во Општ суд (ОС). 
4 Деловник на Судот на правдата од 25 септември, 2012 година (OJ L 265, 29.9.2012), како што е изменет 
на 18 јуни 2013 година (OJ L 173, 26.6.2013). 

http://curia.europa.eu/
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правници“ (член 253 од ДФЕУ). Сите судии и генерални адвокати на СП се назначуваат со 
заедничка согласност на владите на земјите-членки. Судиите и генералните адвокати на СП 
имаат еднаков статус. 

Судиите на СП: Секоја земја-членка има еден судија во Судот на правдата. Судиите во СП се 
назначуваат за шестгодишен мандат, со можност за повторен избор. Судиите во СП го избираат 
претседателот на Судот на правдата од своите редови, за мандат од три години со право на 
повторен избор.  

Генерални адвокати: Девет генерални адвокати им помагаат на судиите од СП во нивните 
задачи. Генералните адвокати се должни да изложуваат правни мислења за предметите 
коишто им се доделени. Од 2003 год., тие се должни да дадат мислење за одреден предмет 
само доколку СП смета дека предметот покренува ново правно прашање.  

Мислењата на генералните адвокати се советодавни и не го обврзуваат СП. Сепак, нивните 
мислења имаат големо влијание и во најголем број случаи се почитуваат. Овие мислења, исто 
така, можат да бидат многу корисни и за практичарите бидејќи го зголемуваат нивното 
разбирање на пресудите на СП. Тие често содржат повеќе факти за предметите и подетално ги 
разгледуваат правните аргументи отколку пресудите. 

Како заседава СП: СП може да заседава во полн состав, во Голем совет составен од 13 судии, 
или во совети составени од три или од пет судии. СП заседава во Голем совет кога тоа го бара 
некоја земја-членка или институција на ЕУ што е странка во постапката, како и при особено 
сложени или значајни предмети. Другите предмети, вклучително и повеќето предмети за 
јавните набавки, се разгледуваат во состави од три или пет судии. 

Состав на Општиот суд (ОС): Секоја земја-членка на ЕУ има еден судија во Општиот суд. 
Судиите во ОС се назначуваат за шестгодишен мандат, со можност за повторен избор. Тие се 
назначуваат со заедничка согласност на земјите-членки. Судиите во ОС се назначуваат помеѓу 
лица во чијашто независност не постои сомнение. Тие мора да ги имаат потребните 
квалификации за назначување на највисоките судски должности (член 254 од ДФЕУ). 

За разлика од СП, составот на ОС не вклучува генерален адвокат. Меѓутоа, може да биде 
повикан судија од ОС да ги врши задачите на генералниот адвокат. 

2. Видови тужби пред Судот на правдата и Општиот суд 

Тужби пред Судот на правдата: Пред СП можат да се поведат следните видови тужби:  

• тужби поради неисполнување на обврските,  
• барања за прелиминарна одлука, 
• тужби за поништување на секундарна мерка на ЕУ,  
• тужби поради непостапување од страна на институција на ЕУ, 
• жалби против пресуди и наредби на Општиот суд.  

Тужби поврзани со јавните набавки: За јавните набавки најчесто се користат два вида на 
тужби:  

• тужби поради неисполнување на обврските според член 258 од ДФЕУ, 
• барања за прелиминарна одлука според член 267 од ДФЕУ.  

Двата вида на тужби се подетално објаснети подолу во Дел 3. 

Тужби пред Општиот суд: Накратко, ОС има надлежност да разгледува:  

• директни тужби покренати од физички или правни лица (тужители) против акти или 
непостапување од страна на институции, тела, канцеларии или агенции на ЕУ (кога 
релевантните акти се насочени кон тужителите или директно и лично ги засегаат);  
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• тужби покренати од земји-членки против Европската комисија; 
• тужби за надомест на штета предизвикана од институциите на ЕУ или од нивниот 

персонал; 
• тужби поврзани со трговските марки на Заедницата; 
• жалби против одлуките на Судот за јавната служба;  
• тужби врз основа на договори склучени од страна на ЕУ за коишто ОС е изречно 

надлежен.  

Против првостепените пресуди на ОС може да се поднесе жалба пред СП. Жалбата мора да се 
поднесе во рок од два месеца од пресудата на ОС.  

3. Тужби поврзани со јавните набавки 

Во овој дел се опишани деталите за спроведувањето на двете најчести постапки кои се користат 
во врска со јавните набавки. Двете постапки се: i) тужби поради неисполнување на обврските и 
ii) барања за прелиминарна одлука. 

3.1 Тужби поради неисполнување на обврските според член 258 од ДФЕУ („прекршочни 
постапки“) 

Член 258 од ДФЕУ 

„Ако Комисијата смета дека земја-членка не ги исполнила обврските според Договорите, таа 
доставува образложено мислење за тоа откако ќе ѝ даде на засегнатата земја можност да ги 
достави своите образложенија. 
 
Ако засегнатата земја не дејствува во согласност со мислењето во рокот кој го утврдува 
Комисијата, Комисијата може прашањето да го изнесе пред Судот на правдата на Европската 
унија.“ 

Европската комисија (во натамошниот текст: „Комисијата“) може да преземе дејствија за 
неисполнување на обврските според членот 258 од ДФЕУ („прекршочни постапки“). Овие 
дејствија може да се однесуваат на:  

• повреда на Договорите, секундарното законодавство на ЕУ или општите начела на 
правото;  

• непостапување – неусвојување на потребните одредби; 
• дејствување што не е во согласност со Договорите, секундарното законодавство на ЕУ 

или општите начела на правото. 

Прекршочните постапки според член 258 од ДФЕУ ги поведува Комисијата против земјите-
членки на ЕУ, а не против поединечен орган во рамки на земјата-членка.  

По правило, прекршочната постапка започнува со поединечна жалба до Комисијата. На пример, 
друштво коешто учествува во постапка за јавна набавка или локален жител може да поднесе 
жалба во врска со одредена постапка до Комисијата. Комисијата, исто така, може да започне 
постапка според членот 258 од ДФЕУ по сопствена иницијатива, откако ќе утврди факти или 
одредби што наводно не се во согласност со правото на ЕУ.  

Повреда на правото на ЕУ за јавните набавки може да настане, на пример, ако директивите за 
јавните набавки не се навремено спроведени или се неправилно спроведени. Повреда, исто 
така, може да настане и ако договорен орган не ги почитува правилата на ЕУ за набавките. Во 
тој случај, земјата-членка е одговорна за дејствијата на тој орган.  

Предметот C-368/10 Комисијата против Холандија (разгледан подолу во Глава 7 - 
„Доделување договори“) е пример за прекршочна постапка поведена од Комисијата против 
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земја-членка. Во тој предмет, Комисијата има поведено прекршочна постапка против 
Холандија, тврдејќи дека договорен орган во провинцијата Северна Холандија не ги почитувал 
правилата на ЕУ за набавките. Постапката за јавната набавка се однесувала на договор за 
набавување, поставување и одржување автомати за пијалаци. Наводната повреда, главно, се 
однесувала на условот определен од купувачот дека производите што се испорачуваат треба да 
имаат одредени ознаки коишто укажуваат дека тие се органски и се добиени со праведна 
трговија. Комисијата тврдела дека употребата на овие ознаки не била во согласност со 
Директивата за јавните набавки во повеќе основи. 

Прелиминарна постапка 

Пред започнувањето со формалната прекршочна постапка пред СП, Комисијата најпрво 
спроведува понеформални процедури.  

Комисијата треба да спроведе административна фаза, позната како „прелиминарна постапка“. 
Таа, исто така, може да одржи и неформална дискусија со постојаниот претставник на 
засегнатата земја-членка.  

Резиме на прелиминарната постапка во прекршочната постапка 
 

 
Кога проблемот нема да се реши со неформален дијалог, Комисијата ја изнесува својата 
загриженост во официјален допис испратен до земјата-членка, укажувајќи на наводната 
повреда на правото на ЕУ. Потоа, земјата-членка има можност да го изнесе својот став во однос 
на наводната повреда.  

Доколку нема одговор на официјалниот допис или ако образложенијата дадени од земјата-
членка, според Комисијата, не се задоволителни, Комисијата испраќа образложено мислење до 
земјата-членка. Образложеното мислење треба да содржи кохерентна и детална изјава за 
жалбите. Во него, исто така, треба да се определи временскиот рок во кој земјата-членка може 
да одговори. Минималниот временски рок изнесува два месеца.  

Доколку нема одговор на образложеното мислење или ако одговорот е незадоволителен, 
Комисијата има дискреционо право да го упати предметот до СП. Таа не е должна да го 
направи тоа.  

Неформални дискусии 
помеѓу Комисијата и 

постојаниот 
претставник 

Официјален допис од 
Комисијата до земја-

членка 

Земјата-членка може 
да доставува 

образложенија 

Доколку не се достават 
образложенија или ако 

тие се 
незадоволителни 

Комисијата издава 
образложено мислење 

Доколку земјата-
членка не го почитува 

Комисијата може да го 
упати предметот до СП 
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Белешка: Комисијата не е обврзана со никакви временски рокови во однос на започнувањето 
и завршувањето на прекршочната постапка.  

Предметот C-17/09 Комисијата против Германија5 се однесувал на прекршочна постапка 
започната од Комисијата 10 години по извршувањето на наводната повреда на правото на ЕУ. 
Наводната повреда била доделувањето на договор од страна на Градот Бон без објавување 
оглас за доделување на договор за јавна набавка. Германија тврдела дека барањето на 
Комисијата е недопуштено поради предолгиот временски период од сознавањето на 
Комисијата за наводната повреда до денот на започнувањето на постапката (став 13 од 
одлуката). СП се произнесол дека Комисијата, како чувар на Договорот, требало да одлучи 
дали било соодветно да се започне постапката (став 20). 

Тужби од земји-членки: Земја-членка, исто така, може да поведе предмет пред СП против 
друга земја-членка според членот 259 од ДФЕУ. Постапките од членот 259 се спроведени само 
неколку пати во историјата на СП и не биле поврзани со јавните набавки6. Пред земјата-членка 
да поднесе ваква тужба, таа мора да го изнесе прашањето пред Комисијата. Мора да се следи 
определена процедура.  

3.2 Барање за прелиминарна одлука според член 267 од ДФЕУ 

СПЕУ е врховниот чувар на правото на ЕУ, но тој не е единствениот судски орган што е овластен 
или должен да го применува правото на ЕУ. Ова задача, исто така, им е доверена на 
националните судови на земјите-членки. Постапката којашто овозможува соработка помеѓу СП 
и националните судови е пропишана во член 267 од ДФЕУ. Таа е позната како постапка за 
„прелиминарна одлука“.  

Барање за прелиминарна одлука: Националните судови можат, а понекогаш се и должни, да 
се упатат до СП и да побараат појаснување и толкување на правото на ЕУ. Оваа мерка има за 
цел да ја обезбеди ефективната и единствената примена на правото на ЕУ и да ги спречи 
различните толкувања. Доколку во одреден предмет пред националниот суд се покрене 
прашање за толкувањето на правото на ЕУ, тој суд ја запира постапката, го формулира 
прашањето, го упатува до СП и чека одговор од СП.  

Надлежност и допуштеност: Според член 267 од ДФЕУ, СП е надлежен да донесува 
прелиминарни одлуки за: 

• толкувањето на Договорите;  
• валидноста и толкувањето на актите на институциите, телата, канцелариите или 

агенциите на ЕУ.  

Во постапката за прелиминарна одлука, прашањето до СП не го упатуваат странките во 
националниот предмет, туку националниот суд. Меѓутоа, странките можат да се појават пред 
СП. Националниот суд, со оглед на посебните карактеристики на секој предмет, го одредува 
следново:  

• потребата од прелиминарна одлука; 
• релевантноста на прашањето кое тој го доставува до СП.  

Прашањата коишто ги поставува националниот суд мора да се однесуваат на толкувањето на 
правото на ЕУ. Доколку прашањето не се однесува на правото на ЕУ, тоа не се прифаќа. Не 

                                                           

5 Пресуда од 21 јануари, 2010 година. 
6 Најновата постапка според член 259 е предметот C-364/10 Унгарија против Словачка.  
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можат да се поставуваат прашања за сообразноста на националното право со правото на ЕУ. 
Меѓутоа, во случаи кога се покренува ваков вид прашање, СП може да се согласи да го 
„преформулира“ прашањето со цел тоа да се прифати и да може да се разгледа.  

По правило, СП е должен да донесе одлука за прашањата покренати од национален суд. 
Меѓутоа, СП може да одбие да донесе одлука за прашање во следните околности: 

• ако е очигледно дека барањето за толкување на правото на ЕУ воопшто не е поврзано 
со реалните факти од главната постапка или нејзината цел;  

• проблемот е хипотетички;  
• СП не располага со фактичките или правните материјали кои се потребни за да се даде 

соодветен одговор на прашањето.  

На пример, во предметот C-568/08 Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie и други 
(разгледан подолу во Глава 10 – „Правни лекови“), СП се произнесол дека едно од прашањата 
на националниот суд не е допуштено. Според Судот, толкувањето на правото на ЕУ коешто го 
барал националниот суд воопшто не било поврзано со предметот на спорот од главната 
постапка. 
 
Правото да се упати прашање е ограничено на суд или трибунал: Само суд или трибунал од 
земја-членка може да упатува прашања до СП.  

Поимот „суд или трибунал“ е концепт од правото на ЕУ. Според тој концепт, определувањето на 
тоа дали одредено тело е суд/трибунал зависи од природата на конкретното тело. Со цел тоа 
да се определи, СП зема предвид повеќе фактори, при што секој од нив мора да биде исполнет. 
Факторите што треба да се разгледаат се:  

• дали тоа тело е основано со закон,  
• дали е од постојан карактер, 
• дали неговата надлежност е обврзувачка,  
• дали постапка пред него е inter partes7,  
• дали тоа го спроведува владеењето на правото,  
• дали е независно8. 

  
Концептот од правото на ЕУ за „суд или трибунал“ може да опфаќа тела коишто не се сметаат за 
судови според правото на земја-членка.  
 
СП ги признава следниве тела како судови или трибунали според концептот од правото на ЕУ:  

• судии кои ги комбинираат функциите на јавен обвинител и магистрат во кривични 
предмети (pretori) во Италија (предмет 14/86 Pretore di Salò против X); 

• универзитетски жалбен совет (C-408/98 Abbey National); 
• суд што одредува жалба против арбитражна одлука (C-393/92 Gemeente Almelo и други 

против Energiebedrijf IJsselmij); 
• арбитражни трибунали, доколку странките се обврзани да ги упатуваат своите спорови 

на арбитража (C-125/04 Denuit и Cordenier). 

                                                           
7 Inter partes се однесува на ситуација во којашто на сите заинтересирани страни им е доставено 
соодветно известување за рочиштето и им е обезбедена разумна можност да ги изнесат своите мислења 
и ставови. 
8 Види, на пример, предмет C-54/96 Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft против Bundesbaugesellschaft 
Berlin, став 23.  
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Според СП, следниве тела не претставуваат судови или трибунали во смисла на концептот од 
правото на ЕУ:  

• редовен арбитражен трибунал (предмет 102/81 Nordsee против Reederei Mond); 
• национален орган за конкуренција (C-53/03 Syfait и други); 
• национална комисија за заштита од дискриминација (C-394/11 Belov). 

 
Правни дејства на одлуките на СП: СП решава во форма на пресуди или образложени одлуки. 
Решението не претставува само мислење. Националниот суд кој го упатил барањето е обврзан 
со толкувањето на СП кога тој решава за предметот. Другите судови можат да го третираат 
решението како авторитативно. Решенијата на СП како одговор на прашања поставени од 
националниот суд имаат ретроактивно дејство (ex tunc), што значи дека толкувањето на СП се 
смета дека отсекогаш било правилното толкување.  

Земјите-членки кои имаат одредби што се засегнати од решението на СП се должни да ги 
променат сите одредби коишто не се во согласност со толкувањето на СП. На пример, во 
предметот C-406/08 Uniplex (разгледан подолу во Глава 10 - „Правни лекови“), СП го 
анализирал законодавството на Обединетото Кралство во однос на временските рокови за 
поведување законска постапка во предмети за јавни набавки. СП заклучил дека формулацијата 
во законодавството на Обединетото Кралство предизвикувала несигурност. Обединетото 
Кралство потоа го изменило своето примарно законодавство со цел да се отстрани 
несигурноста утврдена од СП. 

4. Постапки пред СП – почеток на постапката до донесување пресуда 

По правило, сите предмети, независно од видот, имаат писмена фаза и усна фаза, којашто е 
јавна. Меѓутоа, постојат одредени разлики при спроведувањето на прекршочните постапки и 
барањата за прелиминарна одлука. 

4.1 Прекршочни постапки  

Клучни фази во прекршочна постапка 

 

Тужителот 
поднесува 
тужбено 
барање 

Секретаријатот 
го доставува 
барањето до 

тужената страна 

Објавување на 
известување во 
Сл. весник на ЕУ 

Поднесување 
на одговор на 

тужбата/ 
реплика 

Судијата-
известител  
изготвува 

прелиминарен 
извештај 

Општа седница 
на судиите и 
генералните 

адвокати 

Распределување 
на предметот и 
определување 

на датум за 
расправата 

Јавна расправа 

Мислење на ГА 
доколку СП смета 

дека тоа е 
потребно 

Судска 
расправа 

Јавно читање на 
пресудата 

Пресудата се 
испраќа до 

странките и се 
објавува 
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Во прекршочните постапки, на судската фаза ѝ претходи прелиминарна постапка, којашто се 
разгледува во Дел 3.1 подолу. Судската фаза започнува со писмена постапка, а продолжува со 
јавна расправа пред СП.  

Писмена постапка: Главните фази во писмената постапка се следните: 

• Тужителот доставува писмено тужбено барање до секретарот на СП. 
• Секретарот на СП објавува известување за тужбата и барањата на тужителот во 

Службениот весник на Европската унија (OJEU). 
• Се назначуваат судија-известител и генерален адвокат. Улогата на судијата-известител е 

да го води предметот преку процедурата на СП. 
• Тужбеното барање се доставува до другата странка, којашто има рок од еден месец за 

да даде одговор на тужбата. 
• Тужителот може да поднесе реплика, а тужената страна одговор на репликата 

(дуплика). Временскиот рок за секоја од нив изнесува еден месец. 

Усна постапка: Главните фази во усната постапка се следните: 

• По завршувањето на писмената постапка, странките треба да се изјаснат, во рок од еден 
месец, дали сакаат да се закаже расправа.  

• Откако ќе се прочита прелиминарниот извештај на судијата-известител и по 
сослушување на мислењето на генералниот адвокат, СП решава: 
o дали е потребна подготвителна истражна постапка; 
o на каков судски совет да се додели предметот.  

• Потоа, претседателот на СП го одредува датумот за јавната расправа.  
• Судијата-известител изготвува извештај за расправата, каде што се резимираат 

наводните факти и аргументите на странките и на замешувачите, доколку има такви. 
• Предметот се разгледува на јавна расправа пред судиите од СП и генералниот адвокат. 
• Ако СП оцени дека е потребно мислење од генералниот адвокат, таквото мислење се 

доставува пред СП на отворена седница. Во мислењето, генералниот адвокат детално ги 
анализира правните аспекти на предметот и независно предлага решение за 
проблемот. 

• Судијата-известител изготвува прва нацрт-верзија на пресудата од СП. Сите судии на СП 
кои учествувале во предметот расправаат за нацрт-пресудата. Судските расправи се 
чуваат во тајност. Пресудите на СП се носат со мнозинство гласови од судиите на СП. 
Спротивставените мислења не се објавуваат. Пресудата ја потпишуваат сите судии на СП 
кои учествувале во предметот. 

• Пресудата се чита на отворена седница и се испраќа до националниот суд, земјите-
членки и до засегнатите институции. 

4.2 Барање за прелиминарна одлука 

Клучни фази во постапката со барање за прелиминарна одлука 
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Националниот суд поднесува прашање до СП. По правило, прашањето е во форма на судска 
одлука, во согласност со националните процедурални правила.  

Барањето на националниот суд се преведува на сите службени јазици на ЕУ. Потоа, барањето се 
доставува до странките во главната постапка и за него се известуваат земјите-членки на ЕУ и 
институциите на ЕУ. Известувањето во коешто се наведени имињата на вклучените странки и 
прашањето се објавуваат во Службениот весник на ЕУ.  

Странките, земјите-членки и институциите на ЕУ треба да ги достават своите писмени 
забелешки до СП во рок од два месеца.  

Останатиот дел од постапката е идентичен како во прекршочната постапка. Сите странки кои 
имаат право да поднесуваат писмени забелешки, исто така, своите аргументи можат да ги 
изнесуваат и усно на расправата, доколку се одржува расправа.  

 

5. Содржина и објавување на пресудите на СП 

Референци на предмети: Предметите доставени до СПЕУ пред 1989 година се означувани со 
бројот на предметот и годината на запишување (на пример, 101/81 или 232/87). 

По воспоставувањето на Првостепениот суд (сега ОС), воведен е поинаков начин на означување 
на предметите. Оваа ознака се разликува помеѓу предметите за кои одлучува СП и оние за кои 
одлучува ОС.  

Предметите на СП се означени на следниот начин: 

• буквата „C“ за „Court“ (суд),  
• последователен број,  
• годината кога предметот е запишан во регистарот, 

 (на пример, C-406/08). 

Предметите на ОС се означени на следниот начин:  

Националниот суд 
поднесува барање за 

прелиминарна одлука 
за одредено прашање 

до СП 

Барањето од 
националниот суд се 

преведува 

Објавување на 
известување во Сл. 

весник на ЕУ 

Известување на сите 
странки, земји-членки 

и институции на ЕУ 

Странките, земјите-
членки и институциите 

на ЕУ поднесуваат 
писмени забелешки 

Судијата-известител  
изготвува 

прелиминарен 
извештај 

 Постапката 
продолжува на ист 

начин како во 
прекршочната 

постапка 
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• буквата „Т“ за „Tribunal“ (трибунал),  
• последователен број,  
• годината кога предметот е запишан во регистарот, 

 (на пример, T-21/2011). 

Форма и содржина на пресудите 

Пресудите се изнесуваат со користење на стандарден формат и нумерирани ставови. Член 87 
од Деловникот9 ја пропишува задолжителната содржина на пресудата. 

Член 87 од Деловникот 

Член 87 Содржина на пресудата  

„Пресудата содржи: 

(а) изјава дека таа е изречена од судот, 

(б) назначување на составот на судот, 

(в) денот на објавување, 

(г) имињата на претседателот и судиите кои учествувале во расправата, со назначување на 
судијата-известител, 

(д) името на генералниот адвокат, 

(ѓ) името на секретарот, 

(е) наведување на странките или заинтересираните страни од член 23 на Статутот кои 
учествувале во постапката, 

(ж) имињата на нивните застапници, 

(з) во случај на директни тужби и жалби, изјава за барањата на странките, 

(ѕ) денот на расправата, кога тоа е применливо, 

(и) изјава дека генералниот адвокат е сослушан и, кога е применливо, датумот на неговото 
мислење, 

(ј) краток преглед на фактичката состојба, 

(к) образложение на одлуката, 

(л) изрека на пресудата, вклучувајќи ја и одлуката за трошоците, кога тоа е соодветно.“ 

Некои пресуди, исто така, содржат и резиме, изготвено од службата на СП, каде што се 
изнесуваат главните заклучоци од пресудата. 

Објавување на пресудите 

Curia: Текстовите на пресудите донесени од СП и ОС, како и мислењата на генералните 
адвокати се објавуваат од страна на СПЕУ на секој од службените јазици на Европската унија. 
Текстовите на сите пресуди се достапни на веб-страницата Curia на СПЕУ: 
http://www.curia.europa.eu.  

                                                           
9 Види страница 1, фуснота 2. 

http://www.curia.europa.eu/
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Извештаи на Европскиот суд: Официјалните текстови на пресудите, исто така, се објавуваат и 
во Извештаите на Европскиот суд (ИЕС). Во првиот том се содржани пресудите и мислењата 
на СП, како и мислењата на генералните адвокати. Вториот том ги содржи пресудите на ОС.  

Службениот весник на ЕУ: Изреката на пресудите и образложението на главните прашања 
опфатени во пресудите, исто така, се објавуваат во Службениот весник на Европската унија 
(OJEU), во едицијата „C“.  

6. Последици од непочитување на пресудите на СП 

Земјите-членки на ЕУ се обврзани со пресудите на СП, коишто тие мора да ги спроведат. 
Доколку одредена земја-членка не ја почитува пресудата на СП, тогаш се применува член 260 
од ДФЕУ. 

Член 260 од ДФЕУ 
 
„1. Ако Судот на правдата на Европската унија утврди дека земјата-членка не ги исполнила 
обврските според овој Договор, земјата треба да ги преземе потребните мерки за усогласување 
со пресудата на Судот. 
2. Ако Комисијата смета дека засегнатата земја-членка не ги презела потребните мерки за 
усогласување со пресудата на Судот, Комисијата може да го изнесе случајот пред Судот откако 
ќе ѝ даде можност на земјата да ги поднесе своите образложенија. Таа ја утврдува висината на 
паушалната сума или паричната казна за кои смета дека одговараат на околностите, а кои 
засегнатата земја-членка треба да ги исплати.  
Ако Судот утврди дека засегнатата земја-членка не ја исполнила неговата пресуда, тој може да 
наметне паушална сума или парична казна кои таа земја треба да ги плати.“ 

Членот 260 од ДФЕУ ѝ овозможува на Комисијата да изложи случај против засегнатата земја-
членка за да добие паушална сума или исплата на парична казна. Комисијата во своето барање 
го наведува видот и износот на плаќањето. СП не е обврзан со предлогот на Комисијата којшто, 
сепак, служи како корисна референтна точка10.  

Пресметување на паричната казна: Комисијата има донесено метод за пресметување на 
паричната казна којашто ќе бара СП да ја наметне. Висината на предложената казна се 
пресметува на следниот начин:  

• Прво, се применува единствена рамна стапка на дневна основа за секој ден во кој се 
одложува спроведувањето на пресудата на СП. Моменталната рамна стапка изнесува 
650 евра од ден (од јуни 2014 година). Оваа рамна стапка се ревидира согласно со 
стапката на инфлација.  

• Второ, единствената рамна стапка се мултиплицира со два коефициента:  
o Коефициент 1 се определува според тежината на повредата.  
o Коефициент 2 се определува според времетраењето на повредата.  

• Трето, резултатот потоа се мултиплицира со „посебен фактор“, којшто се определува 
според способноста на засегнатата земја-членка за исплата (врз основа на БДП) и бројот 
на гласови коишто таа ги има во Советот на Европската унија. На пример, моментално 

                                                           
10 Види, на пример, став 103 од пресудата издадена во C-304/02 Комисијата против Франција.  
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посебниот фактор изнесува 21,29 за Германија, 18,65 за Франција, 7,75 за Полска и 0,35 
за Малта11.  

Пресметување на плаќањето на паушална сума: При плаќање на паушална сума, моментално, 
стандардната рамна стапка изнесува 220 евра од ден (од јуни 2014 година). Оваа рамна стапка 
се ревидира согласно со стапката на инфлација. 

Парична казна и јавни набавки 

Во 2004 год., во C-275/03 Комисијата против Португалија, СП утврдил дека Португалија ја 
повредила Директивата за правните лекови. Повредата се однесувала на законодавството на 
Португалија, според коешто надоместокот на штета за прекршување на законодавството за 
јавните набавки зависел од докажување на вина или измама од страна на договорниот орган.  

На 10 јануари 2008 год., во C-70/06 Комисијата против Португалија, СП ѝ наредил на 
Португалија да плати казна за непочитување на претходна пресуда (C-275/03 Комисијата 
против Португалија). СП наложил казна од 19.932 евра од ден. Казната определена од СП 
била многу пониска од онаа којашто ја барала Комисијата.  

Казната важела од 10 јануари 2008 год., односно, од денот на пресудата за казната до денот на 
спроведување на пресудата на СП во C-275/03. Всушност, Португалија го укинала оспореното 
законодавство и усвоила нови одредби за обесштетување само неколку дена пред 10 јануари 
2008 година. Според тоа, Португалија сметала дека нема потреба да ја исплати казната. 
Меѓутоа, приказната не завршила со тоа. Комисијата тврдела дека новото законодавство 
донесено од Португалија сè уште не било во согласност со правилата на ЕУ. Комисијата одбила 
да ја запре казната на дневна основа. За да се избегне пролонгирање на спорот, Португалија 
повторно ги ревидирала и усвоила нови правила за јавните набавки кои влегле во сила во јули 
2008 година.  

Потоа, Португалија повела постапка против Комисијата во Општиот суд оспорувајќи ја казната 
наметната од Комисијата. Во тој момент, според пресметките на Комисијата, казната 
изнесувала 3,6 милиони евра. ОС ја поништил одлуката на Комисијата (T33/09).  

Комисијата изјавила жалба пред СП против пресудата на ОС. Таа тврдела дека новите правила 
за јавните набавки не биле во согласност со првичната одлука на СП во C-275/03 Комисијата 
против Португалија.  

Спорот завршил со пресудата на СП на 15 јануари 2014 година. СП ги отфрлил барањата на 
Комисијата (C-292/11P). ОС и СП сметале дека оценувањето на ново законодавство донесено 
од земја-членка спаѓа во ексклузивната надлежност на СП. Во случај на спор помеѓу Комисијата 
и таа земја-членка, во однос на усогласеноста на новиот закон со пресудата, спорот треба да 
биде предмет на нова постапка врз основа на член 260 од ДФЕУ. 

 

  

                                                           
11 Соопштение на Комисијата за ажурирање на податоците коишто се користат за пресметување на 
паушалната сума или паричните казни кои Комисијата ги предлага до Судот на правдата во 
прекршочните постапки [C(2013) 8101 завршно]. 
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Глава 2 Материјален опфат  

Опфат и покриеност на директивите на ЕУ за јавните набавки 

Дефиниција на договори за јавна набавка и концесии 

  

Видови на опфатени договори: Директивите на ЕУ за јавните набавки опфаќаат три главни вида 
на договори: договори за јавна набавка на работи, стоки и услуги. Постојат општи 
карактеристики кои се заеднички за сите видови договори опфатени со директивите.  

За еден договор да биде во опфатот на директивите, тој мора да исполнува три критериуми: 

1) Договорот мора да биде од финансиски интерес, т.е. надоместок, пари или парични 
еквиваленти.  

2) Договорот мора да биде во писмена форма.  
3) Договорот мора да биде склучен меѓу две страни – економскиот оператор и 

договорниот орган.  

Финансиски прагови: Директивите опфаќаат договори чија вредност е еднаква или поголема 
од определените вредности (финансиските прагови на ЕУ). Финансиските прагови на ЕУ се 
определуваат за период од две години и се менуваат на секои две години, влегувајќи во сила 
од 1 јануари. Измените се носат со Регулатива на Комисијата.  

Моменталните прагови од Директивата12, коишто се применуваат за периодот 2014-2015, се 
следниве: 

• 134.000 евра за стоки и услуги доделени од централните договорни органи, 
• 207.000 евра за стоки и услуги доделени од други договорни органи, 
• 5.186.000 евра за договори за јавна набавка на работи. 

Финансиски прагови според Директивата за секторските дејности13: за договори за јавна 
набавка на работи, финансиските прагови се исти како оние од Директивата; за договори за 
јавна набавка на стоки и услуги, финансиските прагови (414.000 евра) се повисоки од оние во 
Директивата. 

Договори за јавна набавка на услуги: Директивата разликува две категории на услуги, 
наведени во два анекса од Директивата (Анекс IIA и IIБ). Услугите од Анекс IIA, познати и како 
„приоритетни“ услуги, се предмет на сите одредби од Директивата. Услугите од Анекс IIБ, 
познати и како „неприоритетни“ услуги, се предмет на многу ограничен број на одредби од 
Директивата.  

Договори под финансиските прагови: Директивата не опфаќа договори чија вредност е 
пониска од праговите, но тие договори можат да бидат предмет на начелата на Договорот, под 
услов да се или да може да бидат од интерес за претпријатија од други земји-членки 
(прекуграничен интерес).  

Исклучоци и изземања: Дури и ако договорите спаѓаат во рамки на општата дефиниција на 
договор за јавна набавка, некои од нив се надвор од опфатот на директивите од повеќе 
причини. Некои се исклучени бидејќи, по природа, не се подложни на конкуренција. Некои 

                                                           
12 Директивата за јавниот сектор 2004/18/EЗ, во натамошниот текст: „Директивата“. 
13 Директивата 2004/17/ЕЗ. 
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исклучоци се применуваат само за договори со одредена природа, како што се договорите за 
некои видови услуги.  

Договорот (член 346), исто така, пропишува изземање во контекст на безбедносни прашања. 

Член 346 од ДФЕУ  

„Одредбите на Договорите не ја спречуваат примената на следниве правила: 

(а) ниту една земја-членка не се обврзува да доставува информации чиешто откривање се 
смета за спротивно на основните интереси на нејзината безбедност; 

(б) секоја земја-членка може да преземе такви мерки за кои смета дека се потребни за заштита 
на нејзините основни безбедносни интереси кои се поврзани со производството или трговијата 
со оружје, муниција и воени материјали.“ 

Белешка: Во 2009 година беше донесена Директивата во областа на одбраната и безбедноста. 
Практичните последици од нејзиното усвојување подразбираа отежнато повикување на 
изземањето од член 346. Причината за оваа тешкотија е во тоа што Директивата во областа на 
одбраната и безбедноста предвидува јасно приспособени правила за доделување договори во 
овие сектори. Договорниот орган треба да докаже дека дури и посебните правила од оваа 
директива не ја гарантираат заштитата на неговите основни безбедносни интереси.  

Договори за концесија: Директивата опфаќа договори за јавна набавка и концесии за јавна 
работа чија вредност ги надминува финансиските прагови на ЕУ за работи. Концесиите за јавна 
работа се дефинирани на ист начин како договорите за јавна набавка на работи, освен во однос 
на надоместокот. Кај договор за концесија за јавна работа, надоместокот на економскиот 
оператор е во форма на i) право на користење на тие работи или ii) во тоа право заедно со 
плаќање. Преносот на ризикот, исто така, претставува клучен фактор. Концесиите за јавна 
работа се предмет на ограничен број одредби од Директивата. Концесиите за јавни услуги се 
дефинирани во истиот однос како концесиите за јавна работа, но тие се потполно исклучени од 
одредбите на оваа директива.  

Концесиите за јавна работа чија вредност е пониска од онаа пропишана во Директивата и 
концесиите за јавни услуги подлежат на начелата на Договорот секогаш кога за нив постои 
прекуграничен интерес.  

Нова директива за концесии  

Директивата за концесии 2014/23/ЕУ го уредува доделувањето на концесии за јавна работа и 
концесии за јавни услуги над финансискиот праг на ЕУ од 5.186.000 евра. 

За дополнителни информации, види:   

Резиме на Сигма за јавните набавки бр. 4, „Кои договори се опфатени со директивите за јавните 
набавки“ (јануари, 2011 год.) – 

http://www.sigmaweb.org/publications/Contracts_Public_Procurement_Directives_2011.pdf  

Резиме на Сигма за јавните набавки бр. 5, „Разбирање на финансиските прагови на ЕУ“ 
(јануари, 2011 год.) – 
http://www.sigmaweb.org/publications/EU_Financial_Thresholds_Public_Procurement_2011.pdf  

Прирачник на Сигма за обука за јавните набавки, Модул D3, „Опфатени договори“ – 

http://www.sigmaweb.org/publications/46179267.pdf  

Прирачник на Сигма за обука за јавните набавки, Модул D4, „Исклучоци“ – 

http://www.sigmaweb.org/publications/46179267.pdf  

http://www.sigmaweb.org/publications/Contracts_Public_Procurement_Directives_2011.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/EU_Financial_Thresholds_Public_Procurement_2011.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/46179267.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/46179267.pdf
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Клучни поуки 

1. Директивите на ЕУ за јавните набавки се применуваат за договори за јавна набавка на 
работи, стоки и услуги и за концесии за јавна работа чија вредност ги надминува 
финансиските прагови на ЕУ.  

2. Директивите на ЕУ за јавните набавки јасно ги дефинираат договорите за јавна набавка и 
концесиите. Овие дефиниции, толкувани од СП, подетално се разгледуваат во натамошниот 
текст. Во новата директива за концесии се дефинираат работите и услугите, врз основа на 
судската пракса на СП.  

3. Важно е во националното законодавство да се транспонираат точните дефиниции на 
договорите за јавна набавка, вклучувајќи ги концесиите, како што се пропишани во 
директивите.  

4. Договорните органи мора да ги толкуваат дефинициите во согласност со значењето 
определено од СП, со цел да се обезбеди дека сите договори за јавна набавка спаѓаат во 
опфатот на правилата за јавните набавки. 

5. Договорите со помала вредност и концесиите за јавни услуги подлежат на начелата од 
ДФЕУ, доколку за нив постои прекуграничен интерес. Значењето на поимот „прекуграничен 
интерес“ е објаснето во судската пракса на СП којашто се разгледува подолу.  

6. Обврските на договорниот орган (објавувањето и другите позитивни обврски) кои се 
применуваат за доделувањето договори под вредносните прагови се објаснети во судската 
пракса којашто се разгледува подолу.  

7. Единствените дозволени исклучоци од примената на директивите за јавните набавки се 
оние кои се таксативно и јасно наведени во правото на ЕУ. 
 

Резиме на пристапот и одлуките на СПЕУ 

Објавување и други позитивни обврски од Договорот: Одредбите од Договорот за слободното 
движење, слободата на основање и слободата на давање услуги наложуваат обврска за 
транспарентност. Обврската за транспарентност „се состои во тоа да му се обезбеди на секој 
потенцијален понудувач доволен степен на публицитет за да се овозможи пазарот на услугите 
да биде отворен за конкуренција и да се врши проверка на непристрасноста на постапките за 
јавните набавки“.  

Примена на начелата од Договорот за договорите под вредносните прагови и договорите кои 
се само делумно опфатени: Директивите за јавните набавки не ги опфаќаат договорите чија 
вредност е под финансиските прагови на ЕУ, сепак, овие договори можат да подлежат на 
начелата од Договорот, под услов тие да претставуваат одреден прекуграничен интерес за 
друштвата кои се наоѓаат во други земји-членки (види, на пример, C-507/03 Комисијата 
против Ирска). Во одредени околности, дури и договорите со ниска вредност можат да 
претставуваат прекуграничен интерес. На пример, кога националните граници опфаќаат 
конурбации (види, C-147/06 и C-148/06 SECAP и Santorso).  

Истото начело за прекуграничен интерес се применува и за концесиите за јавни услуги и за 
неприоритетните услуги за коишто, според тековните правила на ЕУ, не е потребно објавување 
на оглас за доделување на договор во Службениот весник на ЕУ (C-226/09 Комисијата против 
Ирска). СП утврдил дека во одредени случаи објавувањето на ниво на целата ЕУ може да укаже 
на доволен прекуграничен интерес (C-91/08 Wall). 

Во предметот C-388/12 Comune di Ancona, СП го анализирал прекуграничниот интерес во 
контекст на доделување концесија. СП заклучил дека постоењето на прекуграничен интерес кај 
договорот не се исклучува само затоа што тој не може да генерира доволно профит. 

Дефиниции на договори за јавна набавка: Во предметите C-220/05 Auroux и други и C-451/08 
Helmut Müller, СП ги дефинира условите кои мораат да бидат исполнети со цел договорите за 
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развој на земјиштето да се класифицираат како договори за јавна набавка на работи. СП, исто 
така, го разгледува ова прашање во здружените предмети C-197/11 и C-203 Libert и други во 
контекст на законските услови за развојот и продажбата на социјални станови. 

Дефиниција на концесии: Разликата помеѓу договорите за јавна набавка и договорите за 
концесија е определена со начинот на кој носителот на набавката е исплатен за извршените 
работи или за обезбедените услуги. Во случај на договор за јавна набавка, самиот договорен 
орган е одговорен за плаќање на надоместокот. Во случај на концесија, надоместокот се состои 
од правото на користење на работите или услугите. Носителот на набавката може да им 
наплатува на странките за користењето на работите или услугите. Оттука, дел или целиот 
надоместок потекнува од извор различен од договорниот орган. Според СП, концесија за јавни 
услуги се смета дека постои кога договорениот метод на плаќање се состои од правото на 
давателот на услугите да ги користи своите сопствени услуги за плаќање (C-382/05 Комисијата 
против Италија).  

СП има воведено уште еден клучен елемент за да се разграничи дали договорот претставува 
договор за концесија. Суштинска карактеристика на концесијата е тоа што концесионерот го 
понесува главниот или најмалку значителен дел од оперативниот ризик (C-274/09 Privater 
Rettungsdienst и Krankentransport Stadler, C-348/10 Norma-A и Dekom, како и C-206/08 
Eurawasser). Ризикот мора да се сфати како ризик од изложеност на непредвидливите промени 
на пазарот, коишто можат да вклучуваат:  

• конкуренција од други оператори; 
• недоволна понуда на услугите за задоволување на побарувачката; 
• неспособност на должниците да платат за обезбедените услуги; 
• недоволно приходи за да се покријат трошоците од користењето на услугите; 
• одговорност за повреда или штета кои произлегуваат од несоодветни услуги. 

Ризиците поврзани со лошото управување или со погрешните одлуки на економските 
оператори не се одлучувачки за класификацијата на договорот како концесија за јавни услуги. 
Тие ризици се својствени за секој договор, независно дали е договор за јавна набавка на услуги 
или концесија за јавни услуги. Националниот суд оценува дали трансакцијата треба да се смета 
како концесија за јавни услуги или како договор за јавна набавка на услуги земајќи ги предвид 
сите нејзини карактеристики. Види ја белешката за новата директива за концесии подолу во 
текстот. 

Исклучоци: Директивите предвидуваат неколку отстапувања (исклучоци) од обврската за 
применување транспарентни, конкуренти постапки. Во согласност со воспоставената судска 
пракса, секое отстапување од правилата мора строго да се толкува. Товарот на докажување за 
постоењето на исклучителни околности со коишто би се оправдало отстапувањето го понесува 
договорниот орган кој го бара отстапувањето. СП има разгледано повеќе предмети поврзани со 
исклучоците во рамки на членот 346 од ДФЕУ врз основа на основните безбедносни интереси и 
го има потврдено строгото толкување на исклучокот (C-337/05 Комисијата против Италија). 
Во случаи кога се набавува опрема за комбинирана цивилна и воена употреба, можно е 
исклучокот да не биде достапен (C-157/06 Комисијата против Италија). Дури и кога членот 
346 од ДФЕУ се применува, договорниот орган сепак треба да докаже дека употребата на 
исклучокот е неопходна (C-615/10 Insinööritoimisto InsTiimi.)  

 

Директива за концесии 2014/23/ЕУ 

Директивата за концесии го вклучува преносот на оперативен ризик врз економскиот оператор 
како еден од елементите во дефиницијата за концесија: 
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Член 5 

„Доделувањето на концесија за јавни работи или за јавни услуги го вклучува преносот на 
оперативен ризик врз концесионерот во искористувањето на тие работи или услуги, при што се 
опфаќа ризикот на понудата или ризикот на побарувачката или двата. Се смета дека 
концесионерот презема оперативен ризик кога, во нормални услови на работа, не се 
гарантира повратот на извршените инвестиции или на трошоците настанати во изведување на 
работите или во обезбедување на услугите кои се предмет на концесијата. Делот од ризикот 
што му се пренесува на концесионерот вклучува реална изложеност на непредвидливите 
промени на пазарот, така што секоја потенцијална проценета загуба што ја претрпел 
концесионерот нема да биде само номинална или незначителна.“ 

Судска пракса  

Значење на поимот „прекуграничен интерес“ 

 

C-507/03 Комисијата против Ирска 

Комисијата на Европските заедници против Ирска 

Пресуда од 13 ноември 2007 година, мислење на генералниот адвокат од 12 јануари 2006 
година 

Тужба поднесена од Комисијата 

 

Оваа тужба поднесена од Европската комисија се однесувала на договор за обезбедување 
услуги во врска со исплата на социјална помош. Овие услуги се сметале како неприоритетни 
услуги според Директивата за договори за јавна набавка на услуги. Владата на Ирска ѝ ја 
доделила оваа работа на ирската поштенска служба, An Post, без да објави оглас. Комисијата 
тврдела дека со овој договор се повредила обврската за набавка на услуги на транспарентен 
начин, пропишана со членовите 43 и 49 од Договорот (сега членови 49 и 56 од ДФЕУ).  

СП ги истакнал јасните правила од Директивата за договори за јавна набавка на услуги за 
објавувањето на огласите за доделување на договор и фактот дека нема обврска за објавување 
оглас за неприоритетни услуги. Тој пресудил дека овој исклучок не ја спречувал примената на 
членовите 43 и 49 од Договорот. СП утврдил дека обврската за транспарентност, којашто 
произлегувала од начелото на еднаков третман, се применува за договорите за јавна набавка 
на неприоритетни услуги ако постои прекуграничен интерес. Во овој случај, немало повреда на 
обврската за транспарентност бидејќи Комисијата не докажала дека постои прекуграничен 
интерес во договорот. СП оценил дека изјавата според којашто Комисијата примила жалба 
поради необјавувањето на оглас не била доволен доказ за постоењето на прекуграничен 
интерес. 

C-226/09 Комисијата против Ирска 

Европската комисија против Ирска 

Пресуда од 18 ноември 2010 година, мислење на генералниот адвокат од 29 јуни 2010 година 

Тужба поднесена од Комисијата 
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Овој предмет се однесувал на договор доделен од Министерството за правда, еднаквост и 
законодавна реформа во Ирска. Предмет на договорот било обезбедувањето на услуги за 
преведување и толкување за институциите кои работат во областа на азилот. Предметните 
услуги биле неприоритетни услуги. Според тоа, доделувањето на договорот подлежело само на 
ограничен број правила од Директивата во врска со техничките спецификации и објавувањето 
на известувања за склучен договор. СП заклучил дека за договорот постоел прекуграничен 
интерес врз основа на фактот што: i) тој бил објавен на ниво на ЕУ во Службениот весник на ЕУ 
и ii) некои од пријавените понудувачи не биле од Ирска.  

Директива за јавниот сектор 2014/24/ЕУ  

Со Директивата за јавниот сектор од 2014 година се поништува разграничувањето помеѓу 
приоритетни и неприоритетни услуги и се воведува нов, полесен режим за социјални, 
здравствени и други посебни услуги.  

Сите други услуги, со исклучок на услугите кои се изземени од Директивата за јавниот сектор 
од 2014 година, и понатаму се предмет на целосниот режим. 

 

C-91/08 Wall  

Wall AG против Stadt Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs und Service (FES) GmbH 

Пресуда од 15 мај 2008 година, мислење на генералниот адвокат од 27 октомври 2009 година  

Барање за прелиминарна одлука 

Во овој предмет, СП заклучил дека за договорот постоел прекуграничен интерес од самиот факт 
што тој бил објавен како договор за јавна набавка на ниво на „целата ЕУ“. Огласот за договорот 
бил објавен во службениот весник на Градот Франкфурт. 

C-147/06 и C-148/06  SECAP и Santorso 

SECAP SpA и Sortorso Soc. Coop. arl против Comune di Torino 

Пресуда од 13 април 2010 година, мислење на генералниот адвокат од 27 ноември 2007 година  

Барање за прелиминарна одлука 

Во овие здружени предмети, СП укажал како да се идентификува прекуграничниот интерес во 
еден договор. СП навел дека законодавството на национално или локално ниво може да 
определи објективни критериуми за да се утврди дали постои таков интерес. Како таков 
критериум „би можел“ да се смета фактот дека договорот вклучува значителна вредност во 
комбинација со местото каде што треба да се изврши работата. СП, исто така, образложил дека 
кога националните граници опфаќаат конурбации, дури и договорите со ниска вредност би 
можеле да бидат од прекуграничен интерес.  

 

C-388/12  Comune di Ancona 

Comune di Ancona против Regione Marche 

Пресуда од 14 ноември 2013 година, мислење на генералниот адвокат од 5 септември 2012 
година 

Барање за прелиминарна одлука 
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Едно од прашањата кои СП ги разгледувал во овој предмет била примената на правилата за 
слободно движење од ДФЕУ. Контекстот се однесувал на доделувањето на договор за 
концесија. Прашањето гласело дали поради фактот што концесијата не можела да генерира 
значителен приход ниту да создаде неправедна предност за концесионерот или за договорниот 
орган се подразбирало дека концесијата не била од прекуграничен интерес. СП заклучил дека 
постоењето на прекуграничен интерес кај договорот не се исклучува само затоа што тој не 
може да генерира „доволно профит“ (став 51 од пресудата). СП истакнал дека доделувањето на 
таков договор за концесија би можело да ѝ овозможи на одредена фирма да се етаблира во 
земјата-членка каде што се доделува концесијата, а со тоа да обезбеди основа за идно 
работење. 

Дефиниција на договор за јавна набавка  

C-220/05  Auroux и други 

Jean Auroux и други против Commune de Roanne 

Пресуда од 18 јануари 2007 година, мислење на генералниот адвокат од 15 јуни 2006 година  

Барање за прелиминарна одлука  

Овој предмет произлегол во контекст на доделувањето на договор за изградба на рекреативен 
центар во Роан, Франција. Г. Auroux и осум други кандидати поднеле тужба за поништување на 
одлуката на општината Роан којашто го овластила градоначалникот да потпише договор со 
Société d’équipement du département de la Loire (SEDL). Договорот предвидувал изградба на 
рекреативен центар во последователни фази. Првата фаза се состоела од изградба на 
мултиплекс-кино и комерцијални простории. Договорот предвидувал дека киното и 
комерцијалните простории требало да се пренесат на трети лица по завршувањето на 
градежните работи. Паркингот, пристапните патишта и јавните површини требало да се 
пренесат на општината Роан. Подоцнежните фази, за коишто било потребно да се потпише 
анекс на договорот, главно, се однесувале на изградбата на други комерцијални и услужни 
простории и хотел.  

Според договорот, на друштвото SEDL му биле доверени низа активности, вклучувајќи: 
стекнување на земјиштето, организирање на конкурс за архитектонска и/или инженерска 
дејност, пристапување кон изготвување на студии, вршење градежни работи, изготвување и 
ажурирање на одредена сметководствена документација и документи поврзани со 
управувањето, обезбедување на финансиски средства, воведување ефективни мерки за 
продажба на објектите, обезбедување на севкупниот процес на управување и координација на 
проектот, како и информирање на општината Роан за изградбата на рекреативниот центар. 

Прашањето упатено од националниот суд имало за цел да утврди дали таквиот договор 
претставувал договор за јавна набавка на работи. СП забележал дека според договорот, 
обврската на SEDL не била ограничена на управувањето и организирањето на работите туку, 
исто така, го опфаќала и изведувањето на определени работи.  

СП повторно истакнал дека не е неопходно носителот на набавката во договор за јавна набавка 
на работи да биде во можност непосредно да ги изведува работите со сопствените ресурси. За 
да се утврди дали главната цел на договорот било изведувањето на работите, не е важно дали 
друштвото SEDL самостојно ги изведува работите или користи подизведувачи. Изградбата на 
рекреативниот центар треба да се смета дека соодветствува на барањата определени од 
општината Роан во договорот. СП образложил дека градбата наведена во договорот го 
опфаќала рекреативниот центар во целост, вклучувајќи ја изградбата на мултиплекс-кино, 
услужни простории за рекреативни активности, паркинг и евентуално хотел. Видно од 
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договорот, преку изградбата на рекреативниот центар во целост, општината Роан планирала да 
ја уреди и обнови областа околу железничката станица.  

Јасно се забележувало дека договорот е склучен од финансиски интерес. Според условите од 
договорот, друштвото SEDL требало да добие надоместок од општината Роан за преносот на 
паркингот. Општината, исто така, се обврзала да учествува во трошоците за сите работи кои 
требало да се извршат. На крај, според договорот, друштвото SEDL имало право да добива 
приходи од трети лица како надоместок за продажбата на изградените објекти. Следствено, СП 
оценил дека договорот преку којшто договорен орган му го доверува изведувањето на работи 
на друго тело претставува договор за јавна набавка на работи, независно од тоа дали 
договорниот орган бил или би станал сопственик на сите или дел од тие градби. 

C-451/08  Helmut Müller 

Helmut Müller GmbH против Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  

Пресуда од 25 март 2010 година, мислење на генералниот адвокат од 17 ноември 2009 година 

Барање за прелиминарна одлука  

Оваа публикација вклучува целосен препис на оваа пресуда, како и подетална анализа. 

Постапката во Германија се однесувала на продажба на земјиштето каде што се наоѓала 
поранешна касарна. Продажбата била организирана од страна на Bundesanstalt, односно, 
сојузната агенција на Германија одговорна за управување со јавниот имот. Земјиштето му било 
продадено на GSSI, друштво за недвижен имот.  

СП се произнесол дека само договор склучен од финансиски интерес претставува договор за 
јавна набавка во опфатот на Директивата. „Финансискиот карактер на договорот“ значи дека 
договорниот орган, којшто го склучил договорот за јавна набавка на работи, добива изведба 
согласно со договорот за којашто плаќа надоместок. Изведбата се состои од реализирањето на 
градби коишто договорниот орган планира да ги користи. Економскиот интерес е јасно утврден 
кога е предвидено дека јавниот орган ќе стане сопственик на градбите коишто се предмет на 
договорот. Исто така, може да се смета дека постои економски интерес кога договорниот орган 
ќе има законско право на користење на градбите така што тие ќе имаат јавна намена. Покрај 
тоа, економски интерес може да постои и преку економските предности што договорниот орган 
може да ги добие од идното користење или пренос на градбите, финансиското учество на 
органот во реализирањето на градбите или неговото преземање на ризикот дека градбите би 
можеле да се покажат како економски неисплатливи. 

Здружени предмети C-197/11 и C-203/11 Libert и други 

Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires 
ASBL, Olivier de Clippele против Gouvernement flamand 

Пресуда од 8 мај 2013 година, мислење на генералниот адвокат од 4 октомври 2012 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Белгиското законодавство за земјиште и недвижности наметнува обврска на носителите на 
проекти да обезбедат социјални станови во одредени, целни области (комуни). Оваа обврска се 
применувала врз основа на законот секогаш кога носителот на проектот добивал дозвола за 
развој или парцелација на земјиште. Носителот на проектот можел да ја исполни обврската со 
избирање на една од следните четири опции:  

1. самостојно да ги обезбеди социјалните станови или парцелите за социјални станови. Во 
тој случај, законот автоматски наметнува обврска за носителот на проектот да склучи 
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управен договор со организација за социјално домување. Според управниот договор, 
организацијата за социјално домување ја организира продажбата на социјалните 
станови, со ограничување на цената за износот што треба да се плати;  

2. продажба на земјиштето на организација за социјално домување со цел да биде 
користено за изградба на социјални станови;  

3. изнајмување на земјиштето на агенција за изнајмување социјални станови;  

4. комбинирање на горенаведените мерки од 1 до 3. 

Договорот е склучен во писмена форма: СП анализирал дали управниот договор претставувал 
договор за јавна набавка на работи во рамки на Директивата. СП потврдил дека за да се утврди 
дали постои некаков договорен однос, „органите за домување и предметниот економски 
оператор мора да склучат договор за реализација со цел да се одредат работите коишто треба 
да ги преземе економскиот оператор и условите поврзани со нив“ (став 112).  

СП забележал дека, кога е склучен таков договор, постоењето на договорен однос не се 
исклучува поради фактот што i) изградбата на социјални станбени единици е услов наложен 
директно со националното законодавство, како и тоа дека ii) другата страна во договорот со 
органите мора да е сопственик на предметното земјиште (став 113).  

Меѓутоа, во конкретниот случај, управниот договор не го уредувал односот помеѓу 
договорниот орган и засегнатиот економски оператор. Покрај тоа, се чинело дека управниот 
договор не се однесувал на изградбата на социјални станбени единици. Се чинело дека тој се 
однесува само на следната фаза од процесот, односно, организирањето на продажбата на 
недвижностите (став 114).  

Концесии 

C-274/09  Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler  

Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler против Zweckverband für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung Passau  

Пресуда од 10 март 2011 година, мислење на генералниот адвокат од 9 септември 2010 година  

Барање за прелиминарна одлука  

Оваа публикација вклучува целосен препис на оваа пресуда, како и подетална анализа.  

Постапката за овој предмет во Германија произлегла од одлуката на општинското здружение на 
Пасау (Passau) да го раскине договорот со претпријатието Stadler. Според договорот, 
претпријатието Stadler обезбедувало услуги за спасување на населението во Пасау. Stadler ја 
оспорило одлуката донесена од Пасау. 

Германското тело за правна заштита упатило неколку прашања до СП за толкувањето на 
концептот на концесија за јавни услуги. Ова прашање имало за цел да се определи дали 
договорите за услуги за спасување биле концесии за јавни услуги кои се изземени од опфатот 
на Директивата.  

Најпрво, СП потврдил, како што е наведено во C-382/05 Комисијата против Италија14, дека 
една карактеристика на концесијата е тоа што давателот на услугите не го добива надоместокот 
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непосредно од договорниот орган, туку со користење на услугите. СП укажал дека овој услов е 
исполнет кога надоместокот се добива од друго владино тело, а не од корисниците на услугите. 

Понатаму, СП потврдил дека за еден договор да се квалификува како концесија, договорниот 
орган мора да го пренесе целиот ризик или дел од него врз давателот на услугите. СП навел 
дека пренесениот ризик може да биде многу ограничен кога ризикот што е вклучен во самата 
активност е ограничен.  

СП пресудил, врз основа на фактите од предметот, дека преносот на ризикот бил доволен. Тој 
идентификувал повеќе фактори кои укажувале на пренос на ризикот, вклучувајќи ги следните: 
можноста надоместоците за услугите да не ги покријат трошоците, не постоела гаранција дека 
трошоците би се надоместиле преку други извори, понудата на услугите би можела да биде 
поголема од побарувачката, како и можноста некои корисници да не ги исплатат 
надоместоците. 

СП истакнал дека договорите за концесија за јавни услуги не се уредени во ниту една од 
директивите15. Сепак, јавните органи кои склучуваат такви договори се должни да ги почитуваат 
основните правила од ДФЕУ. Овие правила ги вклучуваат членовите 49 и 56 од ДФЕУ и ја 
наложуваат обврската за транспарентност којашто произлегува од нив, секогаш кога 
предметниот договор има транснационална (прекугранична) димензија.  

 

C-206/08  Eurawasser 

Wasser und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha) против 
Eurawasser Aufbereitungs und Entsorgungsgesellschaft mbH  

Пресуда од 18 јули 2007 година, нема мислење од генералниот адвокат 

Барање за прелиминарна одлука 

Постапката за овој предмет во Германија произлегла во врска со постапка за доделување 
договор за јавна набавка спроведена од WAZV Gotha, општинско здружение одговорно за 
дистрибуција на вода за пиење и отстранување на отпадни води во регионот Гота. Постапката 
се однесувала на доделување договор во времетраење од 20 години за дистрибуција на вода 
за пиење и отстранување на отпадни води. Договорот бил објавен во Сл. весник на ЕУ. 
Здружението WAZV Gotha сметало дека не се применува Директивата за секторските дејности, 
бидејќи договорот претставувал концесија за јавни услуги и оттука не спаѓал во рамки на оваа 
директива. Овој став бил оспорен од еден од потенцијалните понудувачи. Германското тело за 
правна заштита упатило прашања до СП за толкувањето на концептот на концесија за јавни 
услуги во Директивата за секторските дејности.  

СП истакнал дека претходната судска практика укажувала дека давателот на услугите мора да 
го понесе ризикот од преземената активност за договорот да се смета за концесија. Фактот што 
преземениот ризик е „многу ограничен“ бидејќи обезбедувањето на услугите е уредено со 
правилата на јавното право не ја исклучува класификацијата на договорот како концесија. За 
договорот да биде квалификуван како концесија, единствено потребно е договорниот орган да 
пренесе „најмалку, значителен дел“ од постојниот ризик врз давателот на услугите. 

 

                                                           
15 Состојбата е променета со усвојувањето на новата Директива за концесии 2014/23/ЕУ.  
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Исклучоци од Директивата според член 346 од ДФЕУ – основни безбедносни интереси 

C-337/05 Комисијата против Италија 

Комисијата на Европските заедници против Република Италија 

Пресуда од 8 април 2008 година, мислење на генералниот адвокат од 10 јули 2007 година  

Тужба поднесена од Комисијата 

Во овој предмет, Комисијата поднела тужба против Италија во врска со доделувањето на 37 
договори за набавка на хеликоптери за задоволување на потребите на неколку воени и 
цивилни корови. Договорите биле непосредно доделени без конкурентна постапка. Италија 
тврдела дека директивите не ги опфаќале договорите, бидејќи тие спаѓале во рамки на 
отстапувањата за набавки на воена опрема.  

Релевантното отстапување е предвидено во член 10 од Директивата за договори за јавна 
набавка на стоки. Според овој член, Директивата за договори за јавна набавка на стоки се 
применува за договори доделени од договорни органи во областа на одбраната „кои се 
предмет на член 296 од Договорот“ (сега член 346 од ДФЕУ).  

Член 296 (сега член 346 од ДФЕУ)  

Земја-членка „може да преземе такви мерки за кои смета дека се потребни за заштита на 
нејзините основни безбедносни интереси кои се поврзани со производството или трговијата со 
оружје, муниција и воени материјали...“..  

Владата на Италија се повикала на член 296 врз основа на тоа дека набавените хеликоптери 
биле стоки со двојна употреба, т.е. служеле за воена и за невоена намена.  

СП укажал дека во член 296, исто така, е пропишано дека секоја земја-членка може да преземе 
такви мерки, под услов „да немаат негативен ефект врз условите на конкурентност на 
заедничкиот пазар во однос на производи кои не се наменети за исклучиво воени цели“. За 
набавката на опрема кога воената употреба е неизвесна, неопходно е да се почитуваат 
правилата со кои се уредува доделувањето на договорите за јавна набавка. Обврската се 
применува за набавката на хеликоптери во воените корови за цивилна употреба. Усогласеноста 
со овие правила е потребна дури и кога постои обврска за доверливост.  

СП дал забелешки за примената на постапката со преговарање без претходно објавување на 
оглас. Тој потврдил дека оваа постапка требало да се користи во исклучителни околности и да 
се применува само во случаите наведени во исцрпниот список. Директивата за договори за 
јавна набавка на стоки мора строго да се толкува за да се обезбеди дека не е попречено 
нејзиното правно дејство. Земјите-членки не можат да дозволат да се користи постапка со 
преговарање без претходно објавување на оглас во случаи што не се предвидени со оваа 
директива. Тие не можат да додаваат нови услови во случаите кои се јасно пропишани во 
Директивата единствено со цел да го олеснат користењето на постапката. Товарот на 
докажување за постоењето на исклучителни околности со коишто би се оправдало 
отстапувањето од правилата за јавните набавки го понесува лицето кое бара да се потпре на 
тие околности. 
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C-157/06 Комисијата против Италија 

Комисијата на Европските заедници против Република Италија 

Пресуда од 2 октомври 2008 година, нема мислење од генералниот адвокат 

Тужба поднесена од Комисијата 

Во овој предмет СП го разгледувал италијанското законодавство со коешто се одобрило 
отстапување од правилата на ЕУ за јавните набавки. Конкретниот договор повторно се 
однесувал на набавката на хеликоптери. Хеликоптерите биле наменети за полицијата и 
националната противпожарна служба. СП укажал дека условот за доверливост воопшто не ја 
спречувал примената на конкурентна постапка за доделувањето на договорот. Тој, исто така, 
упатил на условот дека, за да може да се примени отстапувањето од Договорот, потребно е 
конкретните производи да се наменети за исклучиво воени цели. За набавката на опрема кога 
воената употреба е неизвесна, неопходно е да се почитуваат правилата со кои се уредува 
доделувањето на договорите за јавна набавка. 

C-615/10  Insinööritoimisto InsTiimi 

Insinööritoimisto InsTiimi Oy 

Пресуда од 7 јуни 2012 година, мислење на генералниот адвокат од 19 јануари 2012 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет произлегол од постапката пред националното тело за правна заштита во Финска. 
Постапката била поврзана со промена во доделувањето на договор од страна на Центарот за 
техничко истражување на одбранбените сили на Финска. Договорот се однесувал на набавката 
на опрема со ротирачка платформа наменета како држач за предмети кои се подложени на 
електромагнетни мерења. Опремата овозможувала симулација и проучување на воени 
интервенции. На пример, возилата би можеле да се постават на ротирачката платформа и да се 
наклонат за да се тестираат нивните сензори против воздушни закани. Договорот бил доделен 
преку конкурентна постапка, во којашто биле поканети четири фирми. Не бил објавен оглас за 
доделување на договорот. 

СП прво истакнал дека, како и со другите исклучоци од одредбите на Договорот за слободното 
движење, исклучокот во член 346 од ДФЕУ требал строго да се толкува. 

СП, исто така, го навел важното начело дека не е доволно земјата-членка само да се повика на 
општата изјава поврзана со нејзините безбедносни интереси. Повикувањето на безбедноста е 
предмет на испитување, коешто има за цел да процени дали земјата-членка соодветно може да 
се потпре на тие безбедносни интереси. Со испитувањето треба да се утврди i) дали 
конкретниот производ е опфатен со член 346 од ДФЕУ, ii) дали се потребни мерки за да се 
заштитат основните безбедносни интереси и iii) дали можат да се преземат други мерки кои се 
помалку драстични или помалку рестриктивни за трговијата. 

СП го анализирал условот според којшто преземените мерки не смеат да имаат негативен ефект 
врз условите на конкурентност на пазарот. Клучното прашање во овој однос е дали може да се 
смета дека производите имаат исклучиво воена намена. СП истакнал дека доколку производот 
има технички примени за цивилна употреба кои се речиси идентични со неговата употреба во 
воен контекст, тогаш тој се смета како „наменет за исклучиво воени цели“ само ако: i) 
договорниот орган планирал производот да се користи само за воена употреба и ii) производот 
според внатрешните карактеристики е специјално проектиран, изработен или значително 
модифициран за тие воени цели. СП се повикал на излагањето 10 од Директивата во областа на 
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одбраната и безбедноста за да заклучи дека модифицираните производи спаѓале во оние 
„наменети за исклучиво воени цели“.  

На крај, СП истакнал дека доколку конкретниот производ спаѓал во рамки на членот 346, 
националниот суд, исто така, требало да утврди дали земјата-членка можела да покаже дека 
било „неопходно“ да се примени отстапувањето. Доколку отстапувањето било неопходно, 
требало да се утврди: i) дали било потребно да се преземат мерки за заштита на основните 
безбедносни интереси и ii) дали потребата да се заштитат основните интереси не можела да се 
исполни преку конкурентна постапка за јавна набавка, како што е постапката наведена во 
Директивата.  

Се чини дека оваа прелиминарна одлука укажува дека за членот 346 е потребно да се спроведе 
проверка на „пропорционалноста“. Веројатно е потребно земјата-членка која сака да се повика 
на членот 346 да процени дали своите интереси може да ги заштити со мерки кои се помалку 
рестриктивни за трговијата во споредба со предложените. На пример, таквите мерки би 
можеле да вклучуваат спроведување на постапка објавена преку јавен оглас, но којашто 
содржи изменети правила за учество.  

Забелешка 

Набавките од страна на договорните органи на воена или осетлива опрема коишто 
надминуваат одредени вредносни прагови сега се предмет на одредбите од Директивата во 
областа на одбраната и безбедноста. Договорен орган сè уште може да биде ослободен од 
обврската за спроведување постапки за јавна набавка за набавки во секторите на одбраната и 
безбедноста. Таквото ослободување би било можно во посебен случај кога се исполнети 
условите предвидени во членот 346 од ДФЕУ, или ако набавката спаѓа во рамки на јасните 
исклучоци пропишани со Директивата во областа на одбраната и безбедноста. Во практика, 
оваа директива би требало да доведе до вклучување на повеќе набавки од областа на 
одбраната во рамки на регулиран режим. Директивата во областа на одбраната и безбедноста 
обезбедува решенија коишто се посебно приспособени за потребите на набавките во 
одбраната и безбедноста. Иако опфатот на исклучокот од Договорот не е променет, 
повикувањето на тој исклучок сега е отежнато, бидејќи договорниот орган треба да докаже 
дека дури и посебно приспособените правила од Директивата во областа на одбраната и 
безбедноста не можат да се користат поради потребата за заштита на основните безбедносни 
интереси на земјата-членка.  
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C-274/09 Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler  

Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler против Zweckverband für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung Passau  

Пресуда од 10 март 2011 година, мислење на генералниот адвокат од 9 септември 2010 
година 

Барање за прелиминарна одлука  

Овој предмет е особено важен за следната тема: 

Материјален опфат – дефиниција на концесија 

Клучни делови од пресудата за целите на оваа тема се:  

Правен контекст – правото на Европската унија став 3 

Правен контекст – баварското законодавство (Германија) став 4 

Факти ставови 5-19 

Прашања упатени до СПЕУ  став 20 

Анализа и пресуда ставови 21-49 

Упатувањата на ставовите во продолжение (во загради) се однесуваат на ставови од пресудата.  

Резиме на фактите (ставови 5-19) 

Во Пасау (Баварија, Германија), договорите за обезбедување на услуги за спасување на 
населението се склучуваат според „модел на концесија“. Моделот на концесија се склучува 
помеѓу општинскиот орган на Пасау (договорен орган) и давател на услуги.  

Надоместоците за користење кои ги наплаќа давателот на услугите за спасување се одредуваат 
од страна на институциите за социјално осигурување и избраниот давател на услуги. 
Надоместоците се наплаќаат за итно спасување, за превоз на пациенти во придружба на доктор 
и за превоз на болни лица.  

Според баварското законодавство, надоместоците за користење мора да се пресметуваат врз 
основа на трошоците што можат да се проценат според економските начела кои се 
применуваат за претпријатијата. Надоместоците за користење мора да се конзистентни со 
правилното обезбедување услуги, рационалното и економичното управување и ефикасната 
организација. Кога институцијата за социјално осигурување и давателот на услугите не се 
согласуваат околу износот на надоместоците, работата може да се изнесе пред арбитражен 
одбор. Одлуките на арбитражниот одбор можат да се оспоруваат пред управните судови.  

Давателот на услугите ги добива своите надоместоци од централно биро за порамнување, 
формирано од министерот за внатрешни работи на Баварија. Бирото му ги пренесува исплатите 
на сметка на давателот на услугите, неделно или месечно. Исплатите на сметка се вршат врз 
основа на вкупен годишен износ на надоместок, којшто е однапред пресметан, независно од 
бројот на реално извршени спасувања. Ако на крајот од годината се појави дефицит, тој ќе биде 
предмет на преговори. Лицата со приватно осигурување или неосигурените лица (кои, според 
националниот суд, претставуваат 10% од должниците) се должни да плаќаат ист надоместок за 
користење како лицата со задолжително осигурување. 
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Постапката во Германија произлегла од одлуката на општинското здружение на Пасау (Пасау) 
да го раскине постојниот договор за обезбедување на услуги за спасување на населението во 
Пасау. Постојниот договор бил склучен со претпријатието Stadler. Здружението на Пасау 
одлучило да му го довери обезбедувањето на услугите за спасување на друго претпријатие. 
Првично, тоа се вршело врз основа на привремени договори. Здружението го доделило 
конечниот договор преку постапка за избор предвидена во членот 13(3) од баварскиот закон. 
Тоа не објавило оглас за доделувањето на договорите.  

Претпријатието Stadler изјавило жалба до телото за правна заштита врз основа на тоа дека 
доделувањето било во спротивност со правото на ЕУ за јавните набавки. Телото за правна 
заштита упатило две прашања до СП за да се утврди i) дали обезбедувањето на оспорените 
услуги требало да се класифицира како „концесија за јавни услуги“ или како „договор за јавна 
набавка на услуги“ и ii) кои биле правните последици од таа класификација. Класификацијата 
зависи од толкувањето на поимот „концесија за јавни услуги“ во Директивата.  

Правото на ЕУ: Член 1 од Директивата 2004/18: дефиниција на договор за јавна набавка, 
договор за јавна набавка на услуги и концесија за јавни услуги. 

Баварското законодавство (Германија) – одредби за услуги за спасување 

Пресуда (ставови 21-49) 

Дефиниција на концесија 

Услов за плаќање од лице различно од договорниот орган: Најпрво, СП потврдил дека една 
карактеристика на концесијата е тоа што давателот на услугите не го добива надоместокот 
непосредно од договорниот орган. Надоместокот на давателот на услугите се состои во правото 
на користење на услугите. Оваа одредба ја вклучува ситуацијата кога плаќањето се врши од 
трето лице наместо од договорниот орган (став 25).  

Во овој случај, давателот на услугите го добива најголемиот дел од надоместоците за 
користење од Централното биро за порамнување на Владата на Баварија. Ова тело ги плаќало 
надоместоците за корисниците на услугите кои биле осигурени според задолжителната шема. 
Тоа, исто така, ја договарало висината на надоместоците што требала да се определи во 
преговори со соодветната институција за социјално осигурување. Висината на надоместоците 
се засновала на трошоците утврдени согласно со економските начела и го претпоставувала 
ефикасното користење на услугите. Приближно 10% од корисниците на услугите, кои биле 
приватно осигурени или не биле осигурени, самостојно ги плаќале надоместоците. Овие 
надоместоци биле идентични како оние кои се наплаќале од лицата со задолжително 
осигурување.  

Плаќање од трето лице различно од корисникот на услугите: СП укажал дека условот за 
концесија според којшто давателот на услугите не го добива надоместокот непосредно од 
договорниот орган е исполнет во овие околности (став 27). Ова укажување значи дека 
дефиницијата на концесија не вклучува услов според којшто надоместоците треба да се плаќаат 
непосредно од корисниците (став 28). Како во овој случај, надоместоците можат да се плаќаат 
од друго владино тело.  

СП додал дека статусот на договорот не бил засегнат од фактот што друго јавно тело различно 
од договорниот орган преговарало за висината на надоместоците (став 28).  

Услови во однос на преносот на ризикот врз давателот на услугите: СП потврдил дека само 
доказот за плаќање од трето лице не бил доволен за договорот да се класифицира како 
концесија. Покрај тоа, потребно било да се пренесе ризикот поврзан со користењето на 
услугите врз давателот на услугите (став 26).  

СП истакнал дека, по правило, прашањето било дали е извршен пренос на целиот ризик или на 
значителен дел од ризикот од договорниот орган врз носителот на набавката. Тој образложил 
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дека преносот дури и на „многу ограничен“ оперативен ризик би можел да биде доволен 
(ставови 29 и 33), на пример, во случаи кога ризиците вклучени во активноста се инхерентно 
ограничени (став 34). СП додал дека изложеноста на непредвидливите промени на пазарот бил 
таков вид ризик што наложува договорот да се смета за концесија. Ризикот би можел да се 
состои од: 

• конкуренција од други оператори,  
• недоволна понуда за задоволување на побарувачката, 
• неплаќање, 
• недоволно приходи за да се покријат трошоците,  
• одговорност што произлегува од несоодветни услуги (став 37). 

Ризиците поврзани со лошото управување или со погрешните одлуки на давателот на услугите, 
коишто се заеднички за сите договори, не се таков вид ризици поради коишто договорот би се 
класификувал како концесија (став 38).  

СП истакнал дека националниот суд бил надлежен да одлучи дали еден договор треба да се 
класифицира како концесија. Сепак, СП навел дека различните ризици кои ги преземал 
давателот на услугите во конкретниот случај значеле дека договорот навистина бил концесија.  

Прво, СП го посочил како важен фактот дека надоместоците кои се плаќале биле предмет на 
преговори со институциите за социјално осигурување. Тие институции имале мотив да ги 
постават надоместоците на најниско можно ниво. Како резултат на тоа постоел ризик дека 
исплатените надоместоци би можело да не ги покријат трошоците (ставови 39-40). СП, исто 
така, истакнал дека давателот на услугите не би можел да го отстрани ризикот од ниските 
надоместоци едноставно преку престанување со работата, бидејќи со тоа би можел да не ги 
врати своите инвестиции и би можел да се соочи со правни последици согласно со договорот. 
Покрај тоа, посебната природа на услугите за спасување значела дека можноста за 
започнување на алтернативни активности била ограничена (став 41). Подеднакво важен бил и 
фактот што доколку давателот на услугите се соочи со дефицит во текот договорниот период, 
вклучените институции за социјално осигурување не биле обврзани да платат никакви 
дополнителни износи. Прашањето за дефицитот би требало да се разгледува во текот на 
следните преговори, но не постоела никаква гаранција за целосно надоместување на загубите 
(став 44).  

Второ, СП посочил дека давателот на услугите го преземал ризикот од потенцијалното 
неплаќање за користењето на услугите од страна на неосигурените лица или лицата со 
приватно осигурување (став 46).  

Трето, СП истакнал дека не постоел правен монопол за обезбедувањето на услугите и дека во 
конкретната област услугите за спасување ги обезбедувале два оператора (ставови 46-47).  

Одлука (парафразирана)  

Договор според којшто избраниот економски оператор:  

- е целосно исплатен од лица различни од договорниот орган кој го доделил договорот 
за услугите за спасување;  

- е изложен на оперативен ризик, иако тој е многу ограничен, од причини коишто го 
вклучуваат фактот дека висината на надоместоците за користење зависи од резултатот 
на годишните преговори со трети лица; како и  

- кога не се гарантира целосно покривање на трошоците настанати при вршењето на 
неговите активности, во согласност со начелата утврдени со националното право,  
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мора да се класифицира како „концесија за јавни услуги“ во смисла на член 1(4) од Директивата 
2004/18/ЕЗ. 

C-451/08 Helmut Müller 

Helmut Müller GmbH против Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

Пресуда од 25 март 2010 година, мислење на генералниот адвокат од 17 ноември 2009 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет е особено важен за следната тема: 

Материјален опфат – дефиниција на договор за јавна набавка на работи и дефиниција на 
концесија 

Клучни делови од пресудата за целите на оваа тема се: 

Правен контекст – правото на Европската унија ставови 3-5 

Правен контекст – германското законодавство ставови 6-7 

Факти ставови 8-32 

Прашања упатени до СПЕУ  став 33 

Анализа и пресуда ставови 34-89 

 

Упатувањата на ставовите во продолжение (во загради) се однесуваат на ставови од пресудата.  

Резиме на фактите (ставови 8-32) 

Во октомври 2006 год., агенцијата Bundesanstalt објавила огласи во дневниот печат и преку 
Интернет најавувајќи ја својата намера за продажба на земјиште. Земјиштето се состоело од 
речиси 24 хектара во општината Вилдесхаузен (Wildeshausen). Земјиштето опфаќало поранешна 
воена касарна којашто била затворена. Во огласот објавен од страна на агенцијата 
Bundesanstalt било наведено дека предложената намена на земјиштето требала однапред да се 
определи во договор со општината Вилдесхаузен.  

Едно друштво, Helmut Müller GmbH (во натамошниот текст: Müller), поднело понуда во ноември 
2006 год. за да го откупи земјиште за 4 милиони евра. Понудата била дадена под услов 
градежните планови за областа да бидат изготвени во согласност со идејните решенија на 
Müller. Предлогот не бил прифатен.  

Во јануари 2007 год., агенцијата Bundesanstalt ги замолила заинтересираните страни да 
поднесат понуди за земјиштето без одреден градежен план. Друштвото Müller доставило 
понуда да го откупи земјиштето за 1 милион евра. Друго друштво, GSSI, доставило понуда да го 
откупи земјиштето за 2,5 милиони евра. Во мај 2007 год., според премерот извршен на барање 
од агенцијата Bundesanstalt, проценетата вредност на земјиштето изнесувала 2,33 милиони 
евра. 

Општината Вилдесхаузен потоа ги замолила потенцијалните купувачи да ги достават своите 
планови за користење на земјиштето. Плановите биле разгледани заедно со општинските 
органи во присуство на агенцијата Bundesanstalt. На 24 мај 2007 год., градскиот совет на 
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Вилдесхаузен истакнал дека го претпочита планот доставен од друштвото GSSI и посочил дека е 
подготвен да започне формална постапка за изготвување на градежните планови за областа врз 
основа на планот на GSSI. Градскиот совет јасно навел дека неговото претпочитање не треба да 
се смета како задолжително во однос на надлежностите за локално планирање. Градскиот 
совет го задржал правото да извршува овластувања за планирање по своја оцена.  

На 6 јуни 2007 год., агенцијата Bundesanstalt му го продала земјиштето на друштвото GSSI. Во 
купопродажниот договор не било наведено идното користење на земјиштето. Друштвото 
Müller повело постапка пред националниот суд, оспорувајќи ја продажбата на земјиштето. Тоа 
тврдело дека продажбата требало да се изврши во согласност со правилата на ЕУ за јавните 
набавки. Друштвото Müller, исто така, тврдело дека земјиштето било продадено во однос на 
посебни видови работи од јавен интерес, определени од општината, коишто се изведувале на 
земјиштето. Тоа тврдело дека продажбата на земјиштето преставувала набавка на работи од 
таа општина, при што изведувачот бил избран преку договорот за продажба на земјиштето.  

Германското тело за правна заштита до коешто била изјавена жалба за предметот упатило 
девет прашања до СП. Телото за правна заштита имало за цел да утврди дали продажбата на 
земјиштето била опфатена со Директивата и, особено, со концептот на договор за јавна набавка 
на работи или концесија за јавна работа.  

Правото на ЕУ (ставови 3-5): Директива 2004/18/ЕЗ - излагање 2: начела на доделување 
договори за јавна набавка, член 1(2) и (3): дефиниција на договор за јавна набавка на работи и 
концесија за јавна работа, член 16 (а): исклучок за купување или изнајмување на земјиште, 
постојни згради, итн. 

Германското законодавство (ставови 6-7): став 10(1) од Законот за градење (Baugesetzbuch) од 
23 септември 2004 година (BGBl. 2004 I, стр. 2414; во натамошниот текст: „BauGB“) 

Германското законодавство 

„Општината го донесува развојниот план со подзаконски акт. 

(…) 

1. Општината може да одлучи, преку градежен план за изведување на работите, за 
прифатливоста на проектот кога изведувачот, врз основа на план изработен во договор со 
општината за изведување работи и за мерки за развој (план за проектирање и развој), е 
подготвен и може да ги изведе работите и, пред одлуката од став 10(1), се обврзува да ги 
изведе работите во определен рок и да ги сносни трошоците за планирање и трошоците 
поврзани со мерките за развој, целосно или делумно (договор за изведување работи).  

3. (а)   Кога, со определување на градежна зона за работите или на друг начин, градежниот 
план за работите ја утврдува ... намената на градбата ..., мора ... да се предвиди, во однос на 
конкретните намени, дека единствените проекти кои се одобрени се оние што ги презел 
изведувачот за спроведување на договорот за изведба на работите ...“ 

Пресуда (ставови 34-89) 

Дефиниција на договор за јавна набавка 

Најголем дел од прашањата поднесени од националниот суд се однесувале на дефиницијата на 
„договор за јавна набавка на работи“ од член 1(2) (б) од Директивата. Во оваа одредба, 
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договорот за јавна набавка на работи се дефинира како договор склучен во писмена форма 
помеѓу договорен орган и економски оператор за финансиски интерес, „кој за предмет има или 
извршување, или и проектирање и извршување на работи ... или работа, или реализација, со 
какви било средства, на работи кои одговараат на барањата утврдени од договорниот орган.“ 
Во одговорите на поставените прашања, СП ги анализирал подолу опишаните работи.  

Услов за непосреден економски интерес на договорниот орган 

СП се произнесол дека само договор склучен од финансиски интерес претставува договор за 
јавна набавка во опфатот на Директивата. Финансискиот карактер на договорот значи дека 
договорниот орган добива изведба за којашто плаќа надоместок. Таквата изведба се состои од 
реализирањето на работи коишто договорниот орган планира да ги користи (ставови 47-48). 
Изведбата треба да биде во „непосреден економски интерес на договорниот орган“ (став 49). 
Непосредниот економски интерес може јасно да се утврди кога е предвидено органот да стане 
сопственик на градбата (став 50).  

Меѓутоа, СП потврдил дека економски интерес, исто така, може да постои во секој од следните 
случаи, ако договорниот орган: 

- ќе има законско право на користење на градбите со цел тие да имаат јавна намена (став 
51); 

- може да има економски предности од идното користење или пренос на градбата (став 52); 

- финансиски придонесува за реализирањето на градбата (став 52); или  

- го презема ризикот дека градбата би можела да биде економска нерентабилна (став 52). 

Имајќи ги предвид фактите од предметот, СП заклучил дека проверката за непосреден 
економски интерес не е потврдена само со извршувањето на овластувањата за планирање од 
страна на органот со цел да се одобри дека работите се од јавен интерес (став 57).  

Условот за непосреден економски интерес се применува за сите три вида на договори за јавна 
набавка на работи од Директивата:  

• изведување работи,  
• проектирање и изведување работи,  
• реализирање, со какви било средства, на работи кои одговараат на барањата утврдени 

од договорниот орган. 

Услов за законска обврска за изведување на работите 

СП, исто така, укажал дека концептот на договор за јавна набавка на работи од Директивата го 
наложува преземањето на непосредна или посредна обврска од страна на изведувачот за 
изведување на работите. Обврската треба да може законски да се спроведе (ставови 59-63). СП 
се произнесол дека условот за законска обврска за изведување на работите се применувал за 
сите три вида на договори за јавна набавка на работи од Директивата. 

Значење на „барањата утврдени од договорниот орган“ 

Друго прашање кое се разгледувало во предметот било толкувањето на концептот на „работа 
којашто одговара на барањата утврдени од договорниот орган“. Ова толкување е од значење за 
третиот вид на договор за јавна набавка на работи, кога постои „реализирање, со какви било 
средства, на градба која одговара на барањата утврдени од органот“. 

СП укажал дека договорниот орган „требало да преземе мерки за да го дефинира видот на 
градбата или, најмалку, да имал одлучувачко влијание врз нејзиното проектирање“ (став 67 од 
пресудата).   
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СП истакнал дека само фактот што договорниот орган, при остварувањето на своите 
овластувања за урбанистичко планирање, вршел анализа на градежни планови кои му биле 
доставени, или донесол одлука којашто наложувала примена на такви овластувања, не бил 
доволен (став 68).  

 

Дали продажба на земјиште, во комбинација со намерата да се додели иден договор, 
претставува договор за јавна набавка на работи? 

Германскиот суд, исто така, прашал дали Директивата се применувала за продажба на 
земјиште во други околности. Тие околности ја вклучуваат ситуацијата кога друг јавен орган 
планира да додели договор за работи на тоа земјиште, но сè уште нема формална одлука за 
тоа.  

СП се произнесол дека, по правило, Директивата би можела да се применува во такви случаи. 
Директивата би можела да се применува ако продажбата на земјиштето коешто подоцна ќе 
биде предмет на договор за јавна набавка на работи и договорот за работите можат да се 
сметаат како една трансакција – „целина“ (став 82 од пресудата).  

Меѓутоа, СП сметал дека во предметот што го разгледувал ситуацијата била поинаква (став 83). 
СП сметал дека важен факт е тоа што странките не презеле никакви обврзувачки договорни 
обврски во однос на работите и дека немало докази во договорите за продажбата дека 
доделувањето на договор за јавна набавка на работи било „неминовно“ (ставови 86-87). 
Оттука, во трансакцијата недостигал елементот на законските обврски коишто се потребни за 
да постои договор за јавна набавка на работи (став 88). СП, исто така, навел дека во овој 
предмет не постоел договор за јавна набавка на работи, дури и ако друг јавен орган „планирал“ 
да додели таков договор, но сè уште немал донесено формална одлука (став 88).  

Дефиниција на концесија 

Друго прашање се однесувало на значењето на концесија за јавна работа од член 1(3) од 
Директивата. СП укажал дека доколку единствениот економски оператор на кого што може да 
му се додели концесијата веќе го поседува земјиштето, невозможно е да се додели концесија 
за јавна работа. СП оценил дека за да може да се пренесе правото на користење на градбата, 
самиот договорен орган мора да биде во состојба да ја користи таа градба. Тоа не е можно кога 
економскиот оператор го поседува земјиштето и го ужива правото на негово користење (став 
74).  

Договори со неопределено траење 

СП, исто така, го образложил прашањето за времетраењето на договорите. Овие 
образложенија биле дадени како одговор на прашањето дали еден договор со неопределено 
траење би можел да се смета како концесија. СП истакнал дека постоеле сериозни основи, 
вклучително и потребата да се обезбеди конкуренција, за да се смета дека доделувањето 
концесии на неограничен рок е спротивно на правото на ЕУ (став 79).  

Одлука (парафразирана)  

• Концептот на „договор за јавна набавка на работи“ не наложува работите кои се предмет на 
договорот да бидат материјално или физички изведени за договорниот орган. Тие треба да 
се изведат во непосреден економски интерес на тој орган. Последниот услов не е исполнет 
преку остварувањето на регулаторните овластувања за урбанистичко планирање на 
договорниот орган.  

• Концептот на „договор за јавна набавка на работи“ наложува изведувачот да се обврзе, 
непосредно или посредно, да ги изведе работите кои се предмет на договорот. Таа обврска 
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треба да може законски да се спроведе, согласно со процедуралните правила утврдени во 
националното право.  

• „Барањата утврдени од договорниот орган“ не можат да се состојат само во фактот дека 
јавниот орган анализира градежни планови коишто му се поднесени или дека донесува 
одлука применувајќи ги своите регулаторни овластувања за урбанистичко планирање.  

• Одредбите од Директивата не се применуваат во ситуација кога еден јавен орган продава 
земјиште на некое претпријатие, иако друг јавен орган планира да додели договор за јавна 
набавка на работи во однос на тоа земјиште без, притоа, да донесе формална одлука за 
доделување на договорот. 

 

Глава 3 Опфат – дефиниција на „тело регулирано со јавното право“ 

Контекст  

Директивата се применува само ако договорен орган доделува договор за јавна набавка. 
Дефиницијата на договорен орган е определена во член 1(9) од Директивата. Постојат две 
главни категории на договорен орган – јавни органи, како што се државата, регионалните или 
локалните органи и телата регулирани со јавното право. 

Поимот „тело регулирано со јавното право“ се однесува на секое тело коешто кумулативно ги 
исполнува трите услови одредени во член 1(9) од Директивата, во врска со целта и природата 
на телото, неговиот правен статус и начинот на којшто е финансирано, управувано или 
контролирано. 

 

Член 1(9) од Директивата 

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

(а) е основано заради специфична намена за задоволување на потребите од општ интерес 
што не се од индустриски или комерцијален карактер; 
(б) има статус на правно лице; и 

(в) во најголем дел е финансирано од државата, регионалните или локалните органи, или 
други тела регулирани со јавното право; или е предмет на надзор на управувањето од 
страна на тие тела; или има административен, управен или надзорен одбор, во кој повеќе 
од половина од членовите се именувани од државата, регионалните или локалните органи 
или од други тела регулирани со јавното право.“ 

За едно тело да биде класифицирано како тело регулирано со јавното право, тоа треба да ги 
исполнува критериумите (а) и (б) и најмалку еден од условите наведени во критериумот (в). 

За дополнителни информации, види:  

Резиме на Сигма за јавните набавки бр. 3 „Што е договорен орган“ (јануари, 2011 год.) – 
http://www.sigmaweb.org/publications/Public_Procurement_Contracting_Authority_2011.pdf  

Прирачник на Сигма за обука за јавните набавки, Модул D1, „Договорни органи“ – 
http://www.sigmaweb.org/publications/46179267.pdf 

 

Клучни поуки 

http://www.sigmaweb.org/publications/Public_Procurement_Contracting_Authority_2011.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/46179267.pdf
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1. Директивите на ЕУ за јавните набавки се применуваат за договорни органи. Една категорија 
на договорен орган е „тело регулирано со јавното право“.  

2. Концептот на „тело регулирано со јавното право“ произлегува строго од правото на ЕУ и 
има специфично значење пропишано со Директивата. 

3. Важно е во националното законодавство: 
• да се транспонира точната дефиниција како што е пропишана во Директивата; 
• да се толкува концептот во практика согласно со значењето определено од СП. 

4. Неправилното транспонирање во националното право или погрешното толкување на 
дефиницијата и концептот на „тело регулирано со јавното право“ можат да доведат до 
ситуации каде што: 
• тела коишто треба да бидат опфатени со правилата за јавните набавки не се опфатени 

со националните правила; или  
• тела коишто не спаѓаат во рамки на дефиницијата на ЕУ се опфатени со националните 

правила за јавните набавки. 

Резиме на пристапот и одлуките на СПЕУ 

СП има функционален пристап кон дефиницијата на договорен орган во директивите.  

СП потврдил дека дефиницијата на „тело регулирано со јавното право“ е концепт што 
произлегува исклучиво од правото на ЕУ и мора да се толкува во контекст на одредбите на ЕУ 
(C-84/03 Комисијата против Шпанија). Потребно е кумулативно исполнување на три услови:  

• субјектот да има статус на правно лице;  
• субјектот да извршува некомерцијални задачи од општ интерес;  
• субјектот да зависи во најголем дел од јавниот орган. 

(види C-44/96 Mannesmann, C-353/96 Комисијата против Ирска и C-328/96 Комисијата 
против Австрија).  

Секој од овие критериуми мора да се толкува од функционален аспект, што значи дека за секој 
критериум е дадено толкување коешто е независно од формалните правила за неговата 
употреба. Овој услов треба да се сфати како начин за создавање зависност на телото од 
конкретниот јавен орган (C-526/11 IVD).  

Со цел да се утврди дали едно приватно тело треба да се смета како „тело регулирано со 
јавното право“, потребно е едноставно да се одреди дали телото ги исполнува трите 
кумулативни услови кои се наведени погоре. Статусот од приватното право на еден субјект не ја 
спречува класификацијата на субјектот како договорен орган според значењето од Директивата 
(C-84/03 Комисијата против Шпанија).  

Постоење на статус на правно лице: Бидејќи првиот услов (статусот на правно лице) ретко 
создава проблеми во практика, прецедентното право на СП се фокусира на другите 
критериуми.  

Некомерцијални задачи од јавен интерес: „Потребите од општ интерес што не се од 
индустриски или комерцијален карактер“, по правило, се i) задоволуваат на друг начин 
различен од пласирањето на стоките и услугите на пазарот и ii) се обезбедуваат од државата 
или се подложени на одлучувачко влијание од страна на државата поради причини од општ 
интерес. Меѓутоа, овие два фактора не се секогаш одлучувачки (види C-393/06 Ing. Ainger). 

СП се произнесол дека Директивата прави разграничување помеѓу:  

• потреби од општ интерес, кои немаат индустриски или комерцијален карактер, 
• потреби од општ интерес, кои имаат индустриски или комерцијален карактер. 

Едно тело ќе биде класифицирано како тело регулирано со јавното право само кога е основано 
за да задоволува потреби од општ интерес без индустриски или комерцијален карактер.  
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Дејности коишто се прифатени дека задоволуваат потреби од општ интерес: СП ги признава 
следните видови дејности дека ги задоволуваат потребите од општ интерес:  

• управување со универзитет (C -380/98 Универзитетот во Кембриџ),  
• организирање изложби и саеми (здружени предмети C- 223/99 и C-260/99 Agorà и 

Excelsior), 
• вршење на дејностите на погребални претпријатија (C-373/00 Adolf Truley),  
• изградба и купување на имот што ќе им се стави на располагање на трговски друштва за 

поттикнување на економскиот раст во општината (C-18/01 Korhonen и други), 
• печатење јавни исправи (C-44/96 Mannesmann), 
• собирање и отстранување отпад (C-360/96 Gemeente Arnhem и Gemeente Rheden против 

BFI Holding), 
• управување со национални шуми и шумски индустрии (C-353/96 Комисијата против 

Ирска и C-306/97 Connemara Machine Turf), 
• обезбедување на домување за лица со ниски приходи (C-237/99 Комисијата против 

Франција), 
• изградба на затвори и покривање на трошоците за истото (C-283/00 Комисијата против 

Шпанија), 
• вршење дејности за радио и телевизиско емитување (C-337/06 Bayerischer Rundfunk и 

други),  
• снабдувањето со греење на урбана област преку еколошки процес (C-393/06 Ing. 

Aigner).  

Зависност од јавниот орган – финансирање: СП образложил во C-380/98 Универзитетот во 
Кембриџ, во однос на начинот на финансирање на телото, дека:  

Поимот „во најголем дел“ од Директивата е квантитативен и се однесува на повеќе од 
половина (повеќе од 50%) од релевантното финансирање.  

• Не се земаат предвид сите плаќања од друг договорен орган при утврдување на делот 
финансиран од тој орган, туку само оние коишто „доведуваат до создавање или 
засилување на однос на зависност“. Исплатата на награди или грантови за поддршка на 
истражувачката дејност и плаќањето од страна на локални образовни органи на 
универзитетските надоместоци за одредени студенти може да создаваат однос на 
зависност.  

• Вкупниот приход што треба да се земе предвид при одредување на делот од тој приход 
којшто произлегува од договорен орган треба да се пресметува опфаќајќи го целиот 
приход, вклучително и приходот од комерцијална дејност.  

• Временскиот период за пресметување е буџетската година на самиот субјект. Дали 
субјектот е покриен за одредена година треба да се определи на почетокот од 
буџетската година, со упатување на бројките кои се достапни на почетокот од годината. 
Тој временски период се применува дури и ако бројките се само привремени.  

• За целите на Директивата, едно тело се смета дека претставува договорен орган кога 
започнува постапката за јавната набавка. Директивата и понатаму се применува за 
постапката за јавната набавка сè до моментот кога соодветната постапка е завршена.  

Во C-337/06 Bayerischer Rundfunk и други во однос на германските јавни радиодифузни тела, СП 
се произнесол дека концептот на финансирање од јавен орган мора да се толкува од 
функционален аспект. СП оценил дека не било потребно директно финансирање од државата 
за едно тело да се класифицира како тело регулирано со јавното право. Предметот C-300/07 
Hans и Christophorus Oymanns се однесувал на германските фондови за задолжително 
здравствено осигурување. СП потврдил дека финансирањето наведено во Директивата, сепак, 
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може да постои и кога самото тело ја определило висината на придонесите на неговите 
осигуреници. Таков е случајот кога постојат повеќе околности, вклучувајќи: членството во 
телото и плаќањето на придонесите се наложени со закон; придонесите се плаќаат без 
конкретен надоместок; висината на придонесите е определена со закон; и телото не смее да 
работи на профитна основа. 

За разлика од тоа, во C-526/11 IVD, СП се произнесол дека професионалното здружение 
регулирано со јавното право не го исполнило критериумот за финансирање. Засегнатото 
професионално здружение било финансирано во најголем дел од членарината на неговите 
членови. Меѓутоа, законот со којшто се наложувало плаќање на членарина и каде што била 
определена висината на членарината не ги одредил опфатот и постапките за дејствијата кои ги 
преземало тоа здружение при извршувањето на своите законски задачи.  

Зависност од јавниот орган – надзор: Во C-373/00 Adolf Truley, СП се произнесол дека 
критериумот за надзор бил исполнет кога друг договорен орган вршел контрола над годишните 
сметки на телото и нивното спроведување од аспект на правилното сметководство, редовност, 
економичност, ефикасност и целисходност. Покрај тоа, органот има право да изврши увид во 
деловните објекти на телото и/или во просториите и да го извести сопственикот за резултатите. 

 

Судска пракса  

C-300/07  Hans и Christophorus Oymanns 

Hans и Christophorus Oymanns GbR против AOK Rheinland/Hamburg 

Пресуда од 11 јуни 2009 година, мислење на генералниот адвокат од 16 декември 2008 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Оваа публикација вклучува целосен препис на оваа пресуда, како и подетална анализа.  

Постапката во Германија произлегла од постапка за доделување на договор спроведена од AOK 
Rheinland/Hamburg (AOK) за обезбедување советодавни услуги во врска со ортопедски обувки. 
AOK бил фонд за задолжително здравствено осигурување. Тој обезбедувал услуги за 
снабдување и давање совети на осигурените лица.  

СП анализирал дали AOK претставувал договорен орган според дефиницијата од Директивата. 
СП заклучил дека фондот AOK претставувал тело регулирано со јавното право бидејќи тој, во 
најголем дел, бил финансиран од договорните органи, а ги исполнувал и другите критериуми. 
Според СП, јасно било дека еден фонд за здравствено осигурување претставува тело со статус 
на правно лице, основано заради специфична намена за задоволување на потребите од општ 
интерес што не се од индустриски или комерцијален карактер. Овој заклучок се засновал на 
фактот дека AOK бил правно лице според јавното право, основано за задоволување на потреби 
поврзани со јавното здравје. Конкретните потреби немале индустриски или комерцијален 
карактер бидејќи надоместоците се обезбедувале на непрофитна основа.  

C-393/06  Ing. Aigner 

Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH против Fernwärme Wien GmbH 

Пресуда од 10 април 2008 година, мислење на генералниот адвокат од 22 ноември 2007 година  

Барање за прелиминарна одлука 

Оваа публикација вклучува целосен препис на оваа пресуда, како и подетална анализа.  
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Овој предмет произлегол од постапката пред тело за правна заштита во Австрија. Предметот се 
однесувал на постапка за доделување договор од страна на Fernwärme Wien (FW), претпријатие 
во целосна сопственост на Градот Виена. FW било одговорно за обезбедување на греење за 
домаќинствата, за Владата на Австрија и за приватниот сектор, со користење на енергија 
произведена од отстранување на отпад. Оваа дејност била опфатена во Директивата за 
секторските дејности. Меѓутоа, постапката за доделување на договорот се однесувала на 
поставување ладилни постројки во трговски комплекс, т.е. била поврзана со дејност што не е 
наведена во Директивата за секторските дејности. 

Прашањата коишто биле упатени до СП произлегле од потребата да се утврди која директива се 
применувала за конкретната постапка за доделување на договорот, доколку воопшто се 
применувала некоја од директивите.  

Прво, СП пресудил дека дејноста за снабдување со греење на урбана област преку еколошки 
процес претставувала цел од општ интерес. Според тоа, претпријатието FW било основано со 
намена за задоволување на потребите од општ интерес. СП потврдил дека потребите би 
можело да се смета дека се од општ интерес иако дејностите, исто така, биле вршени и од 
приватни друштва. 

Потоа, СП анализирал дали потребите имале индустриски или комерцијален карактер. Тој 
анализирал, во согласност со претходната судска пракса, дали тие потреби биле исполнувани 
во услови на конкуренција. СП истакнал (потврдувајќи ја претходната судска пракса) дека 
постоењето на „развиена конкуренција“ било показател дека потребите имале индустриски 
или комерцијален карактер. 

СП прво забележал дека иако претпријатието FW можело да генерира добивка, тоа не ја 
сочинувало неговата главна цел. Потоа, СП заклучил дека субјектот не работел во услови на 
развиена конкуренција бидејќи тој бил единствениот субјект што можел да ги задоволи 
конкретните потреби. Во овој однос, значаен бил фактот што другите две претпријатија кои 
работеле во секторот биле со незначителна големина и не можеле да претставуваат реални 
конкуренти. Друг значаен фактор било тешкото заменување на системот со друга форма на 
енергија, бидејќи би биле потребни опсежни градежни работи за пренамена. Градот Виена му 
придавал особена важност на системот, меѓу другото, од еколошки причини. Оваа ситуација 
значела дека мислењето на јавноста би го отежнало отстранувањето на системот, дури и кога 
тој би работел во загуба. 

СП, исто така, ги потврдил своите претходни пресуди укажувајќи дека за дефиницијата на тело 
регулирано со јавното право не било важно тоа што субјектот, исто така, вршел и одредени 
комерцијални дејности. Делот на „комерцијалните“ во споредба со „некомерцијалните“ 
дејности, исто така, не бил важен за дефиницијата на тело регулирано со јавното право.  

СП, исто така, ја анализирал ситуацијата каде што субјект кој бил тело регулирано со јавното 
право вршел дејности кои биле предмет на една од директивите за јавните набавки, додека 
некои од неговите дејности биле извршувани во услови на конкуренција. Во претходните 
предмети, СП утврдил дека, по правило, директивите ги опфаќале сите дејности на субјектот. 
Доколку тоа не било случај, би постела можност некомерцијалните дејности да се користат за 
субвенционирање на комерцијални дејности, што би можело да биде опасно ако тоа доведе до 
некомерцијално, а со тоа и дискриминаторско купување.  

C-337/06 Bayerischer Rundfunk и други  

Bayerischer Rundfunk и други против GEWA – Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH  

Пресуда од 13 декември 2007 година, мислење на генералниот адвокат од 6 септември 2007 
година 
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Барање за прелиминарна одлука  

Постапката пред германскиот суд се однесувала на доделувањето на договор за услуги за 
чистење од страна на GEZ. Договорот бил доделен без примена на конкурентните постапки од 
Директивата за договори за јавна набавка на услуги.  

GEZ била централна агенција за наплата на таксите за германските јавни радиодифузни тела. 
Таксите се наплаќале главно од граѓаните со телевизиски приемници. Агенцијата GEZ немала 
статус на правно лице. Таа била воспоставена со управен договор помеѓу радиодифузните 
органи за наплата на таксите во нивно име. Постоела дискусија околу тоа дека договорот во 
конкретниот предмет требало да се додели според Директивата.  

Прашањата упатени до германското тело за правна заштита се однесувале на тоа да се утврди 
дали германските јавни радиодифузни органи биле „договорни органи“ во смисла на 
директивите.  

Посредно финансирање: Првото прашање упатено од германското тело за правна заштита се 
однесувало на поимот „финансирано... од државата.“ Дали овој поим го опфаќал посредното 
финансирање на радиодифузерите преку таксите што ги плаќање лицата кои поседувале 
телевизиски приемници? Не било спорно дека овие такси сочинувале повеќе од половина од 
приходите, додека другите приходи произлегувале од извори како што е рекламирањето. 

СП заклучил дека постоело финансирање, во најголем дел, од државата кога активностите на 
јавните радиодифузни тела биле финансирани од таксите што ги плаќале лицата кои 
поседувале приемник. Во тие околности, таксата била „наложена, пресметана и наплатена 
според правила како оние од главната постапка“. СП упатил на целта на правилата, којашто 
била да се опфатат телата кои зависеле од државата. Со тоа, влијанието на државата би можело 
да ги поттикне да им даваат предност на националните понудувачи. СП оценил дека не е 
потребно непосредно финансирање од државата, бидејќи ова правило не било утврдено во 
Директивата и не било важен услов во контекст на целта на правилата. 

Во овој однос, СП ги анализирал следните елементи: 

• Предметните такси биле наложени со државна мерка наместо преку договорни 
аранжмани со клиентите и износот бил одреден од државата. СП оценил дека постоело 
државно финансирање, иако таксите главно биле определени во согласност со 
препораката од независна комисија врз основа на потребите на радиодифузерите. 
Постоело државно финансирање, иако државата имала ограничена моќ да ги менува 
препорачаните такси.  

• Одговорноста за плаќање зависела само од поседувањето на приемник за телевизиски 
услуги и не се засновала на реалното користење на тие услуги. СП оценил дека таквите 
такси би можеле да се разграничат од надоместоците кои ги наплаќале професионалци 
како што се докторите, правниците и архитектите коишто, исто така, биле одредени од 
Сојузна Република Германија. Ова разграничување било извршено бидејќи клиентите 
на тие стручни служби склучувале договорен однос по сопствена волја и добивале 
реална услуга. Покрај тоа, финансирањето на тие професии не било обезбедено ниту 
гарантирано од државата. 

СП, исто така, истакнал дела не било важно тоа што финансиските средства не поминувале низ 
државниот буџет. 

Непосредна интервенција од државата: Второто прашање упатено до СП гласело дали е 
потребна непосредна интервенција од државата за да се примени дефиницијата. СП заклучил 
дека не била потребна таква интервенција. Финансиската зависност, во поширока смисла, била 
доволна за да постои ризик од претпочитање на националните понудувачи. 
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C-526/11 IVD 

IVD GmbH и Co. KG против Ärztekammer Westfalen-Lippe  

Пресуда од 12 септември 2013 година, мислење на генералниот адвокат од 30 јануари 2013 
година 

Барање за прелиминарна одлука 

Неодамна, во предметот C-526/11 IVD, СП заклучил дека едно професионално здружение 
регулирано со јавното право не претставувало тело регулирано со јавното право. Предметот се 
однесувал на договори за печатење и дистрибуција на информативни билтени склучени со 
Ärztekammer Westfalen-Lippe, здружението на лекари во Вестфалија-Липе (во натамошниот 
текст: „здружението на лекари“).  

СП ги засновал своите заклучоци врз фактот што здружението на лекари не го исполнувало 
критериумот за финансирање, во најголем дел, од јавниот орган. Здружението на лекари е 
финансирано, во најголем дел, од членарината на неговите членови и е овластено со закон да 
го определува и наплаќа износот на членарината. Покрај тоа, не бил исполнет и критериумот 
поврзан со надзорот на управувањето од страна на јавниот орган.  

СП, повикувајќи се на предметот C-373/00 Adolf Truley, истакнал дека самиот факт што одлуките 
донесени од засегнатото тело можеле да бидат преиспитани не го исполнувал критериумот за 
надзор. Причината за ова е во тоа што таквото преиспитување не му овозможува на јавниот 
орган да влијае врз одлуките на засегнатото тело во однос на договорите за јавна набавка. Во 
принцип, тоа важи за општата контрола на законитоста којашто се спроведува по донесување 
на одлука од надзорен орган. Таков случај, исто така, постои и кога надзорниот орган ја 
одобрува одлуката на телото за определување на членарината којашто го сочинува поголемиот 
дел од неговото финансирање. Одобрението од надзорниот орган е ограничено на утврдување 
дека буџетот на телото е во рамнотежа  

Директива за јавниот сектор 2014/24/ЕУ 

Во преамбулата, Директивата за јавниот сектор од 2014 година упатува на опсежната судска 
пракса на СП.  

Излагањето 10 пропишува:  

„Поимот ’договорни органи‘ и особено поимот ’тела регулирани со јавното право‘ се 
повеќепати разгледувани во судската пракса на СП. Со цел да се појасни дека опфатот на оваа 
директива ratione personae не треба да се менува, соодветно е да се задржат дефинициите врз 
основа на коишто СП се произнесол и да се воведат одреден број појаснувања добиени од 
судската пракса како начин за разбирање на самите дефиниции, без намера да се менува 
значењето на концептите како што се образложени во судската пракса. За таа цел, треба да се 
појасни дека едно тело коешто работи во нормални пазарни услови, се стреми кон остварување 
добивка и ги понесува загубите кои произлегуваат од вршењето на неговата дејност не треба да 
се смета како ’тело регулирано со јавното право‘, бидејќи потребите од општ интерес, за 
коишто телото е основано да ги задоволува или има задача да ги задоволува, може да се смета 
дека имаат индустриски или комерцијален карактер. 

Слично на тоа, условот за потеклото на финансирањето на засегнатото тело, исто така, е 
разгледуван во судската пракса, каде што е појаснето, меѓу другото, дека изразот финансирано 
’во најголем дел‘ значи повеќе од половина и дека таквото финансирање може да вклучува 
плаќања од корисници коишто се наложени, пресметани и наплатени во согласност со 
правилата од јавното право.“  
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C-300/07 Hans и Christophorus Oymanns 

Hans и Christophorus Oymanns GbR против AOK Rheinland/Hamburg  

Пресуда од 11 јуни 2009 година, мислење на генералниот адвокат од 22 ноември 2007 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет е особено важен за следните теми: 

Опфат – дефиниција на „тело регулирано со јавното право“ 

Материјален опфат – класификација на договор и концесии за јавни услуги 

Клучни делови од пресудата за целите на оваа тема се:  

Правен контекст – правото на Европската унија ставови 3-11 

Правен контекст – германското законодавство ставови 12-25 

Факти ставови 26-38 

Прашања упатени до СПЕУ  став 39 

Анализа и пресуда ставови 40-76 

 

Упатувањата на ставовите во продолжение (во загради) се однесуваат на ставови од пресудата.  

 

Резиме на фактите (ставови 26-38) 

AOK Rheinland/Hamburg (AOK) е фонд за задолжително здравствено осигурување. AOK објавил 
оглас во специјализирано списание, поканувајќи ги понудувачите да поднесат понуди за 
производство и испорака на ортопедски обувки како дел од шема за интегрирани услуги. Во 
рамки на интегрираните услуги требало да се опфатат производството и испораката на 
ортопедски обувки приспособени според индивидуалните потреби, како и давањето директни 
совети на пациентите пред и по испораката на обувките. Пациентите кои страдале од 
синдромот на „дијабетично стапало“ и кои имале картичка за здравствено осигурување и 
соодветен рецепт од лекар требало непосредно да се обратат кај носителот на набавката. 
Количината на обувките што требало да се обезбедат не била определена во повикот за 
поднесување понуди. Плаќањето за интегрираната услуга се добивало од придонесите на 
пациентите и од AOK. 

Hans и Christophorus Oymanns (Oymanns), друштво за ортопедски обувки, поднело понуда. Тоа 
подоцна изјавило жалби до AOK за повреди на правото на ЕУ и на националниот Закон за 
јавните набавки од страна на AOK. AOK ги одбил жалбите врз основа на тоа дека правилата за 
јавните набавки не се применувале. Друштвото Oymanns изјавило жалба до телото за правна 
заштита.  

Германското тело за правна заштита упатило неколку прашања до СП со цел да утврди дали 
фондот за здравствено осигурување претставувал „тело регулирано со јавното право“. 
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Германското тело за правна заштита, исто така, упатило прашања за класификацијата на 
договорот. Фондовите за задолжително здравствено осигурување во Германија ја водат шемата 
на здравствено осигурување, којашто опфаќа околу 90% од населението во Германија. Шемата 
функционира на непрофитна основа. Поединците кои се осигурени според шемата имаат право 
на избор од повеќе јавни фондови за здравствено осигурување. 

Правото на ЕУ (ставови 3-11): Директива 2004/18/ЕЗ, член 1(2) – дефиниции на „договори за 
јавна набавка“, „договори за јавна набавка на стоки“, „договори за јавна набавка на услуги“, 
„концесија за јавна услуга“, „рамковна спогодба“; член 1(9) – дефиниција на „договорен орган“ 
и „тело регулирано со јавното право“; член 21 – услуги наведени во Анекс IIБ од Директивата, 
член 32 „рамковни спогодби“ 

Германското законодавство (ставови 12–25): германското „социјално право“ 

Пресуда (ставови 40-76) 

Дефиниција на „тело регулирано со јавното право“: значењето на изразот „основано заради 
специфична намена за задоволување на потребите од општ интерес што не се од индустриски 
или комерцијален карактер“. 

Поимот „тело регулирано со јавното право“ е една од категориите на тела опфатени со 
Директивата во рамки на дефиницијата на „договорен орган“. Концептот на „тело регулирано 
со јавното право“ е дефиниран во член 1(9) од Директивата. 

Член 1(9) од Директивата 2004/18/ЕЗ 

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

(а) е основано заради специфична намена за задоволување на потребите од општ интерес 
што не се од индустриски или комерцијален карактер; 

(б) има статус на правно лице; и 

(в) во најголем дел е финансирано од државата, регионалните или локалните органи, или 
други тела регулирани со јавното право; или е предмет на надзор на управувањето од страна 
на тие тела; или има административен, управен или надзорен одбор, во кој повеќе од 
половина од членовите се именувани од државата, регионалните или локалните органи или 
од други тела регулирани со јавното право.“ 

Најпрво, СП навел дека било јасно дека еден фонд за здравствено осигурување претставува 
тело коешто i) има статус на правно лице и ii) е основано заради специфична намена за 
задоволување на потребите од општ интерес бидејќи нема индустриски или комерцијален 
карактер. Причината за тоа бил фактот што фондот бил правно лице според јавното право, 
основано за задоволување на потреби поврзани со јавното здравје. Конкретните потреби 
немале индустриски или комерцијален карактер бидејќи надоместоците се обезбедувале на 
непрофитна основа (став 49).  

Значењето на изразот „финансирано во најголем дел“ за концептот на тела регулирани со 
јавното право  

Потоа, СП анализирал дали би можело да се смета дека телата како што се фондовите за 
здравствено осигурување го исполнуваат критериумот за финансирање во најголем дел од 
државата. СП заклучил дека тие не би можеле да го исполнат овој критериум. Во овој случај, 
фондот бил финансиран од придонесите од осигурените лица и од работодавците. 
Придонесите биле наложени со закон и, во ограничен степен, тие биле непосредно обезбедени 
од сојузните фондови. Во овој однос, СП оценил дека е важно тоа што:  
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• Придонесите за финансирање биле задолжителни (став 52).  
• Придонесите се плаќале без, притоа, на поединците да им се дава конкретен 

надоместок. Тие не биле поврзани со добиените надоместоци туку со способноста за 
плаќање и други фактори, како што се возраста и здравствената состојба (став 53).  

• Јавниот орган кој вршел надзор над фондот морал да ја одобри стапката на 
придонесите (став 55).  

• Придонесите на осигуреното лице за фондот задолжително биле задржувани од 
неговата плата. Тие биле плаќани од работодавецот заедно со придонесите кои се на 
товар на работодавецот. Всушност, вкупните придонеси за фондот биле наплаќани во 
согласност со методите од јавното право (став 56). 

СП истакнал дека, за разлика од предметот C-337/06 Bayerischer Rundfunk, стапката на 
придонесите не ја определувал јавниот орган туку самиот фонд за здравствено осигурување. 
Меѓутоа, СП оценил дека тоа не влијаело врз неговиот став. СП, исто така, забележал дека 
фондот за здравствено осигурување имал многу ограничено дискреционо право. Целта на 
фондот е да ги обезбеди надоместоците определени во законодавството за социјално 
осигурување. Овие надоместоци и поврзаните расходи се наложени со националното право. 
Фондот ги извршува своите функции на непрофитна основа. Стапката на придонесите мора да 
се определи така што акумулираните приходи ќе бидат еднакви на расходите (став 54). 

Во овие околности, СП заклучил дека финансирањето го овозможувала и го гарантирала 
државата и дека неговата наплата била обезбедена со методи од јавното право. Затоа тоа треба 
да се смета како финансирање од државата (став 57). 

Значењето на изразот „предмет на надзор на управувањето“  

Германското тело за правна заштита, исто така, прашало дали фондот за здравствено 
осигурување бил предмет на надзор на управувањето од страна на државата. СП заклучил дека 
фондот бил финансиран од државата и затоа сметал дека не е потребно да се анализира дали 
тој критериум бил исполнет.  

Значајноста на Анекс III за определување на тоа дали телото е договорен орган 

Во Анекс III од Директивата се наведени различни органи од секоја земја-членка коишто се 
сметаат за договорни органи. Списокот ги вклучува и германските фондови за здравствено 
осигурување. Постоел аргумент дека вклучувањето во овој анекс потврдувало непобитна 
претпоставка дека наведеното тело претставува договорен орган. СП го одбил овој аргумент, 
пресудувајќи дека наведеното тело претставувало договорен орган само ако ја исполнувало 
материјалната дефиниција за такво тело, како што е пропишано во Директивата (став 45). 

Класификација на договори коишто вклучуваат стоки и услуги 

СП, исто така, ги разгледал прашањата за класификацијата на договорите коишто вклучуваат 
набавка на стоки и услуги. Во Директивата е наведено дека договор за стоки и услуги се смета 
како договор за јавна набавка на стоки ако вредноста на надоместокот наменет за стоките е 
поголема од онаа на надоместокот наменет за услугите. Во спротивно, договорот треба да се 
смета како договор за јавна набавка на услуги [член 1(2)(г)].  

За договорите коишто вклучуваат работи и услуги се применува различно правило. Член 1(2)(г), 
третиот став гласи:  

„Договор за јавна набавка 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 јавна набавка на услуги“.  

СП потврдил дека правилото за комбинирани договори за стоки/услуги вклучувало чисто 
квантитативна проверка за вредноста на надоместокот. Правилото кое се применува за 
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комбинирани договори за работи/услуги во однос на главниот предмет на договорот не треба 
да се зема предвид при одредување на класификацијата на комбиниран договор за 
стоки/услуги (ставови 61-63). 

Во овој случај, ортопедските обувки требало да се изработуваат за секој клиент според 
посебните потреби и барања на клиентот. СП анализирал дали фактот што еден производ бил 
произведен на индивидуализиран начин, во согласност со потребите и преференциите на 
клиентот, правел производството на тој производ да се смета за услуга. Доколку одговорот бил 
позитивен, тоа би требало да се земе предвид при одредување на вредноста на надоместокот 
за услугите. СП заклучил дека во овој случај производството не претставувало услуга, туку 
требало да се класифицира во делот на „стоките“ од договорот (став 67). СП го поддржал овој 
став повикувајќи се на дефиницијата на договори за продажба од член 1(4) од Директивата 
1999/44 за продажбата на стоки за широка потрошувачка. 

Разграничувањето помеѓу рамковна спогодба и концесија за јавни услуги 

СП, исто така, го разгледал прашањето дали договорот за обувки претставувал концесија за 
јавни услуги. СП утврдил дека еден од условите за класификација на договорот како концесија 
било преземањето на економскиот ризик за дејноста во рамки на договорот од страна на 
давателот на услугите. Во овој случај, СП заклучил дека давателот на услугите не преземал 
доволен ризик за договорот да се карактеризира како концесија (став 75).  

Во овој однос, СП упатил на следните фактори:  

• Економскиот оператор за обувки ја презел обврската да ги опслужува осигурените лица 
на нивно барање.  

• Цената била определена во договорот.  
• Економскиот оператор понесувал само ограничен ризик поради можноста осигурените 

лица да не ги изберат неговите стоки и услуги.  
• Фондот за задолжително здравствено осигурување го покривал целиот надоместок на 

операторот, така што тој не бил изложен на ризик поврзан со можната наплата на 
надоместокот.  

• Економскиот оператор не требало однапред да презема значителни трошоци пред 
склучувањето на договорите со осигурениците.  

• Познат бил бројот на лица кои страдаат од синдромот на „дијабетично стапало“, за 
којшто биле потребни посебни обувки. Според тоа, економскиот оператор можел 
разумно да го предвиди бројот на потенцијалните клиенти (став 74).  

СП ја анализирал природата на договорите. Тој образложил дека во договорот биле утврдени 
плаќањата, услугите коишто требале да се обезбедат и времетраењето на договорот. Услугите 
требале да се обезбедат на барање на поединците. СП заклучил дека природата на договорите 
во овој предмет подразбирала дека договорот бил рамковна спогодба (став 76).  

Одлука (парафразирана) 

Финансирањето се смета дека е „во најголем дел“ обезбедено од државата секогаш кога 
работата на фондовите за задолжително здравствено осигурување е главно финансирана од 
придонесите што ги плаќаат осигурените лица. Овие придонеси се наложени, пресметани и 
наплатени согласно со правилата на јавното право, како што се оние во главната постапка. 
Таквите фондови за здравствено осигурување треба да се сметаат како тела регулирани со 
јавното право. Според тоа, тие се договорни органи за целите на примената на правилата од 
Директивата. 

Кога комбиниран договор за јавна набавка има за предмет и стоки и услуги, критериумот што 
се користи за да се утврди дали договорот е договор за јавна набавка на стоки или договор за 
јавна набавка на услуги е соодветната вредност на стоките и услуги опфатени со договорот. 
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Кога стоките што се испорачуваат се произведени и приспособени да ги исполнат 
индивидуалните потреби на клиентите, при што секој клиент е лично консултиран за 
користењето на стоките, производството на овие стоки треба да се класифицира како „испорака 
на стоки“ за да се пресмета вредноста на секој дел од договорот. 

Карактеристиките на договорот, како што е предметниот договор склучен помеѓу фонд за 
задолжително здравствено осигурување и економски оператор, подразбираат дека тој мора да 
се смета за рамковна спогодба. 

 

C-393/06 Ing. Aigner 

Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH против Fernwärme Wien GmbH 

Пресуда од 10 април 2008 година, мислење на генералниот адвокат од 22 ноември 2007 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет е особено важен за следната тема: 

Опфат – дефиниција на „тело регулирано со јавното право“ 

Клучни делови од пресудата за целите на оваа тема се:  

Правен контекст – правото на Европската унија ставови 3-13 

Правен контекст – австриското законодавство став 14 

Факти ставови 15-21 

Прашања упатени до СПЕУ  став 22 

Анализа и пресуда ставови 23-59 

Упатувањата на ставовите во продолжение (во загради) се однесуваат на ставови од пресудата.  

Резиме на фактите (ставови 15-21) 

Овој предмет произлегол од постапка пред еден суд во Австрија. Предметот се однесувал на 
постапка за доделување договор од страна на Fernwärme Wien GmbH (во натамошниот текст: 
FW), претпријатие во целосна сопственост на Градот Виена. Тоа било основано за 
обезбедување на греење за домаќинствата, јавните установи, канцелариите и приватните 
претпријатија преку употреба на енергија произведена од отстранување на отпад. 
Истовремено, претпријатието FW било вклучено и во општо планирање на ладилните постројки 
кај големи проекти за недвижности. При извршувањето на таа дејност, тоа имало конкуренција 
од други претпријатија.  

FW започнало постапка за јавна набавка за поставувањето на ладилни постројки во планиран 
трговски комплекс во Виена. FW сметало дека австриското законодавство за јавните набавки не 
се применувало за договорот. Друштвото Ing. Aigner учествувало во постапката со своја понуда. 
Претпријатието FW го известило Ing. Aigner дека неговата понуда немало да биде земена 
предвид поради негативните референци. Друштвото Ing. Aigner ја оспорило таа одлука. Судот 
одлучил да ја запре постапката за правна заштита и упатил три прашања до СП за толкувањето 
на правото на ЕУ за јавните набавки.  
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Прашањата се однесувале на идентификувањето на директивата којашто се применувала за 
конкретната постапка за доделување на договорот, доколку воопшто требало да се примени 
некоја од директивите. Националниот суд сметал дека:  

• дејностите во врска со стопанисувањето на фиксна мрежа за централно греење биле 
опфатени со Директивата за секторските дејности, додека  

• дејностите во врска со ладилните постројки не спаѓале во рамки на Директивата за 
секторските дејности.  

Националниот суд прашувал дали Директивата за секторските дејности 2004/17/ЕЗ ги опфаќала 
дејностите поврзани со ладилните постројки, бидејќи тие биле извршувани од субјект кој вршел 
други дејности кои биле предмет на таа директива.  

Правото на ЕУ (ставови 3-13): Директива 2004/17/ЕЗ, член 2(1)(а) – дефиниција на „договорен 
орган“ и „тело регулирано со јавното право“; член 2(1)(б) – дефиниција на „јавно претпријатие“; 
член 2(2) – лица на кои се применува директивата; членови од 3 до 7 – „опфатени дејности“; 
член 9 – комбинирани договори; член 20 – исклучоци од директивата 

Австриското законодавство (став 14): Сојузниот закон за доделување договори за јавна набавка 
(Bundesvergabegesetz), 2006 година (Австрија) 

Пресуда (ставови 23-59) 

Примена на Директивата за секторските дејности за дејности кои не се наведени во оваа 
директива 

Прво, СП ги образложил разликите помеѓу опфатот и покриеноста на Директивата 2004/18/ЕЗ и 
Директивата за секторските дејности. Додека Директивата 2004/18/ЕЗ се применува за 
договорни органи, Директивата за секторските дејности се применува за договорни субјекти. 
Поимот „договорен субјект“ го опфаќа „договорниот орган“ (дефиниран на ист начин како во 
Директивата 2004/18/ЕЗ). Тој, исто така, ги опфаќа јавните претпријатија и претпријатијата 
коишто работат врз основа на посебни или ексклузивни права доделени од надлежен орган на 
земја-членка. Меѓутоа, Директивата за секторските дејности не ги опфаќа сите сфери од 
економската активност туку само точно дефинирани сектори („сектори за комунални дејности“). 
Директивата 2004/18/ЕЗ ги опфаќа речиси сите сектори од економската активност и затоа е 
позната како „општата директива“ (став 26).  

СП заклучил дека општата примена на Директивата 2004/18/ЕЗ и ограничената примена на 
Директивата за секторските дејности наложуваат тесно толкување на одредбите на 
Директивата за секторските дејности (став 27). СП истакнал дека поради тоа што опфатот на 
Директивата за секторските дејности бил строго дефиниран, нејзините постапки не би можеле 
да се применуваат надвор од секторите опфатени со оваа директива. Директивата за 
секторските дејности опфаќала само договори доделени i) од субјект класифициран како 
договорен субјект во рамки на оваа директива и ii) во врска со и за извршувањето на дејностите 
во секторите наведени во членовите од 3 до 7 од оваа директива.  

Дејностите во врска со стопанисувањето на мрежата за греење спаѓаат во опфатот на 
Директивата за секторските дејности. Договорниот субјект е должен да ги применува 
постапките дефинирани во оваа директива за доделување договори поврзани со тие дејности. 
Тоа не важи за дејностите во врска со ладилни постројки (став 33).  

Дефиниција на „тело регулирано со јавното право“ 

Второто прашање било дали субјект како што е FW претставувал „тело регулирано со јавното 
право“ во смисла на Директивата 2004/18/ЕЗ или Директивата за секторските дејности. СП 



52 

истакнал дека концептот на „тело регулирано со јавното право“ бил дефиниран на ист начин во 
двете директиви. 

Во овој случај, критериумите за i) статусот на правно лице и ii) сопственоста и надзорот од тело 
регулирано со јавното право биле исполнети, бидејќи претпријатието FW било во целосна 
сопственост на Градот Виена. Според тоа, потребно било само да се провери дали бил исполнет 
третиот критериум во врска со намената за којашто е основан субјектот.  

Концепт на потреби од општ интерес  

Прво, СП пресудил дека дејноста за снабдување со греење на урбана област преку еколошки 
процес претставувала цел од општ интерес. Според тоа, претпријатието FW било основано со 
намена за задоволување на потребите од општ интерес (став 39). СП потврдил дека еден 
субјект би можел да задоволува потреби од општ интерес дури и ако конкретните дејности, 
исто така, биле извршувани од некои чисто приватни претпријатија. Важно било да се работи за 
потреби кои „...поради причини од општ интерес, државата или одреден регионален орган 
[одлучиле] да ги задоволат самите или врз коишто [сакале да] имаат одлучувачко влијание...“ 
(став 40). 

Потреби од индустриски или комерцијален карактер  

Потоа, СП анализирал дали потребите имале индустриски или комерцијален карактер. Тој 
анализирал, во согласност со претходната судска пракса, дали тие потреби биле исполнувани 
во услови на конкуренција. СП истакнал дека постоењето на „развиена конкуренција“ било 
показател дека потребите имале индустриски или комерцијален карактер (став 46). СП прво 
забележал дека иако претпријатието FW можело да генерира добивка, тоа не ја сочинувало 
неговата главна цел (став 42). Потоа, СП заклучил дека субјектот не работел во услови на 
развиена конкуренција бидејќи тој бил единствениот субјект што можел да ги задоволи 
конкретните потреби (став 45). Важно било тоа што другите две претпријатија кои работеле во 
секторот биле со незначителна големина и не можеле да претставуваат реални конкуренти. 
Исто така, важен бил и фактот што системот тешко би можел да се замени со друга форма на 
енергија, бидејќи тоа би наложило опсежни работи за пренамена. Покрај тоа, Градот Виена му 
придавал особена важност на системот, меѓу другото, од еколошки причини, што значело дека 
мислењето на јавноста би го отежнало неговото отстранување, дури и ако системот работел со 
загуба (став 44). 

Важноста на некомерцијалните дејности  

СП, исто така, ги потврдил своите претходни пресуди дека за дефиницијата на тело регулирано 
со јавното право не било важно тоа што субјектот, исто така, вршел и одредени комерцијални 
дејности. Делот на „комерцијалните“ во споредба со „некомерцијалните“ дејности, исто така, 
не бил важен за дефинирање на поимот „тело регулирано со јавното право“ (став 47).  

СП заклучил дека субјект како што е FW претставувал тело регулирано со јавното право и во 
рамки на Директивата 2004/18/ЕЗ и на Директивата за секторските дејности. Практичната 
последица од тој заклучок е дека договорен субјект, којшто воедно е договорен орган според 
Директивата 2004/18/ЕЗ, е должен да ги применува постапките дефинирани во таа директива 
при доделување договори во врска со дејности кои не се опфатени со Директивата за 
секторските дејности (како во случајот на FW за ладилните постројки).  

Примена на директивите за комерцијалните дејности на тело регулирано со јавното право 

Третото прашање упатено до СП се однесувало на ситуацијата каде што било можно јасно да се 
одделат:  

• дејностите кои ги врши телото регулирано со јавното право, а коишто се предмет на 
една од директивите за јавните набавки,  
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• дејностите кои се вршат во услови на конкуренција.  

Во претходните предмети, СП утврдил дека, по правило, директивите ги опфаќале сите дејности 
на тело регулирано со јавното право. Доколку тоа не било случај, тогаш некомерцијалните 
дејности би можеле да се користат за субвенционирање на комерцијалните дејности. Постои 
ризик дека оваа можност би довела до некомерцијално (и оттука дискриминаторско) купување.  

Меѓутоа, во овој случај, СП требало да анализира дали било можно да се направи исклучок од 
општото правило. Таквиот исклучок би се применувал во ситуации кога „комерцијалните“ 
дејности биле јасно одделени од некомерцијалните дејности, така што можноста за вкрстено 
финансирање помеѓу двата вида дејности би била исклучена. 

СП го потврдил ставот на генералниот адвокат дека, во практика, морале да постојат сериозни 
сомневања околу тоа дека е возможно да се поделат различните дејности на еден субјект. СП 
укажал на практичните пречки при идентификувањето на целосна поделба меѓу различните 
сфери на работата. Тој забележал дека субјектот претставувал едно правно лице со еден систем 
на средства и имот, како и со единствен начин на донесување административни и управни 
одлуки (став 53). СП заклучил дека поради „правна сигурност, транспарентност и 
предвидливост“ (став 54), сите договори кои ги склучувал одреден договорен орган, независно 
од нивниот карактер, биле предмет на директивите (став 50).  

Одлука (парафразирана)  

1. Договорниот субјект, во смисла на Директивата за секторските дејности 2004/17/EЗ, е 
должен да ги применува постапките утврдени во оваа директива само за доделувањето на 
договори кои се однесуваат на дејностите што тој субјект ги врши во еден или повеќе од 
секторите наведени во членовите од 3 до 7 од оваа директива. 

2. Не е важно дали, покрај неговата должност за задоволување на потребите од општ интерес, 
субјектот кој е класифициран како „тело регулирано со јавното право“ слободно може да 
врши други дејности на профитна основа. Сепак, оваа можност е предмет на условот дека 
телото и понатаму треба да се грижи за потребите за коишто е специфично наменето. 

3. Сите договори кои се доделени од тело регулирано со јавното право во врска со дејностите 
кои тој субјект ги врши во еден или повеќе од секторите наведени во членовите од 3 до 7 од 
Директивата за секторските дејности, мора да се предмет на постапките утврдени во оваа 
директива. Меѓутоа, сите други договори кои се доделени од таков субјект во врска со 
вршењето на други дејности се опфатени со постапките утврдени во Директивата за јавниот 
сектор 2004/18/ЕЗ.  

4. Секоја од овие две директиви се применува без разграничување за i) дејностите кои 
субјектот ги врши при исполнувањето на својата задача да ги задоволи потребите од општ 
интерес и ii) дејностите кои ги врши во конкурентни услови. Тоа важи дури и за субјект 
којшто има воспоставено сметководствен систем наменет за да се направи јасна внатрешна 
поделба помеѓу овие дејности, со цел да се избегне вкрстено финансирање.  
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Глава 4 Интерни („in-house“) набавки 

Контекст 

Во суштина, постојат три начина на кои јавните органи (јавната администрација) може да вршат 
разни задачи што се во јавен интерес. Тие може да изберат да ги вршат тие задачи:  

• со користење на своите сопствени ресурси,  
• работејќи во соработка со други органи,   
• доделувајќи им ги на економски оператори.  

Директивите на ЕУ за јавните набавки не ги обврзуваат земјите-членки да доделуваат договори 
за обезбедување услуги што тие сакаат самостојно да ги обезбедат.  Не станува збор за јавна 
набавка во случај кога договорните органи одлучуваат да извршат одредени задачи преку 
користење на своите сопствени ресурси.  

Правилата за јавните набавки стануваат релевантни кога договорниот орган ќе одлучи да му го 
довери на трето лице обезбедувањето на стоки, услуги или работи коишто тој не може, или не 
сака, самиот да ги изврши. Општото правило е дека кога договорниот орган доделува договор 
на посебно правно лице, тогаш директивите за јавните набавки се применуваат за 
доделувањето на договорот.  

Во практика, може да има добри причини за договорниот орган да основа, поседува и да 
контролира друштво или друг вид посебно правно тело што обезбедува такви стоки, услуги или 
работи. На пример, општинскиот орган може да основа друштво кое би вршело собирање и 
депонирање отпад за потребите на општината. Од правен аспект, таквото тело е издвоено од 
договорниот орган којшто е негов основач и сопственик. Телото има свој сопствен статус на 
правно лице. Во тој случај, договорниот орган треба да утврди дали i) е дозволено да му 
додели договор директно на телото што го поседува, или ii) е неопходно да спроведе постапка 
за јавна набавка во рамки на која сите заинтересирани економски оператори би биле поканети 
да поднесат понуди.  

Директивата не дава никакви упатства за прашањето дали договорниот орган може директно 
да додели договор на друштво или на друго посебно правно тело коешто го поседува или 
контролира, без да примени конкурентна постапка за јавна набавка. Исто така, Директивата не 
дава никакви упатства за тоа до кој степен на договорните органи им е дозволено да работат 
заедно и да доделуваат договори меѓу себе без да користат конкурентна постапка за јавна 
набавка.  

СП утврдил два исклучока од општото правило дека кога еден договорен орган доделува 
договор на посебно правно лице тогаш се применуваат директивите за јавните набавки. Овие 
исклучоци важат доколку се исполнат одредени услови. Кога се исполнети условите, 
доделувањето на договорот се класифицира како „интерна“ набавка и не подлежи на 
Директивата.  

Двата исклучока од начелото со кое се наложува спроведување конкурентна постапка за јавна 
набавка често се нарекуваат исклучокот „Teckal“ и исклучокот „Hamburg Waste“. Овие имиња 
упатуваат на предметите од СП во коишто начелата биле за првпат утврдени.  Исклучокот Teckal 
е релевантен кога договорниот орган основа или учествува во посебен правен субјект. 
Исклучокот Hamburg Waste е релевантен кога постои соработка меѓу договорни органи, но не 
се основа посебен правен субјект. 

Директивата за јавниот сектор од 2014 година и Директивата за секторските дејности од 2014 
година вклучуваат одредби што ги опфаќаат исклучокот Teckal и исклучокот Hamburg Waste.  
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За дополнителни информации, види: 

Прирачник на Сигма за обука за јавните набавки, Модул D3, „Опфатени договори“ - 
http://www.sigmaweb.org/publications/46179267.pdf  

 

Клучни поуки  

1. Договорниот орган секогаш има можност да ги врши задачите од јавен интерес коишто му 
се доверени со користење на своите сопствени административни, технички и други ресурси. 
Во тој случај, нема потреба да се применуваат правилата за јавните набавки. Договорниот 
орган не е обврзан да ангажира надворешни субјекти за вршење на тие задачи.  

2. Општо земено, правилата за јавните набавки се применуваат кога договорниот орган му го 
доверува обезбедувањето на услуги, работи или стоки на субјект којшто од правен аспект е 
различен од него.  

3. Кога лицето што ги обезбедува услугите или ги испорачува стоките (економскиот оператор) 
е субјект којшто е правно различен од договорниот орган, повикот за поднесување понуди 
може да не биде задолжителен доколку се исполнат одредени услови. Тие услови беа 
дефинирани во судската пракса што се разгледува подолу и се однесуваат на два различни 
вида околности: интерно доделување договори и соработка меѓу јавни институции.  

4. Директивата за јавниот сектор од 2014 година и Директивата за секторските дејности од 
2014 година содржат одредби што ги опфаќаат интерните доделувања на договори и 
соработката меѓу јавните институции. 

Резиме на пристапот и одлуките на СП 

Интерно доделување на договор во предметот „Teckal“ 

Концептот на интерно доделување договори датира од пресудата на СП од 1999 година за 
предметот C-107/98 Teckal. Во таа пресуда, СП потврдил дека, по правило, кога се склучува 
договор меѓу договорен орган и правно различен субјект, тој договор би подлежел на 
директивите за јавните набавки. Меѓутоа, СП оценил дека договорот би бил класифициран 
како интерен, а со тоа би бил изземен од примената на правилата за јавните набавки, кога се 
исполнети и двата услова. Тие два услова се следниве:  

• Условот за контрола: кога договорниот орган врши контрола врз посебниот субјект 
којашто е слична со контролата што ја врши врз своите сопствени одделенија;  

• Условот за дејност: кога посебниот субјект врши главен дел од својата дејност заедно 
со јавниот орган којшто го контролира. 

СП своите понатамошни пресуди ги темелел на овие услови и го проширил и прецизирал 
концептот на интерно доделување договори. 

Строго толкување на условите од предметот „Teckal“: Двата услова од предметот Teckal мора 
строго да се толкуваат. Товарот на докажување на околностите што го оправдуваат 
отстапувањето го понесува лицето кое сака да се повика на тоа отстапување (C-410/04 ANAV).  

Контрола и учество на приватен капитал: Кога приватно претпријатие има удел во капиталот 
на друштво во коешто, исто така, удел има договорниот орган, тогаш не може да се примени 
исклучокот Teckal. Тоа важи дури и кога учеството на приватен капитал по природа е само 
малцинско. Учеството на приватен капитал во рамки на капиталот на друштвото ја исклучува 
можноста за договорниот орган да извршува контрола врз друштвото којашто е „слична со 

http://www.sigmaweb.org/publications/46179267.pdf
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онаа што ја врши врз своите сопствени одделенија“. Оваа одредба е воспоставена бидејќи 
секое вложување на приватен капитал е насочено кон приватниот интерес, наместо кон 
јавниот интерес и се стреми кон остварување на цели од друг вид (C-26/03 Stadt Halle и RPL 
Lochau).  

Договорниот орган мора да се придржува до правилата за јавните набавки доколку сака да 
додели договор опфатен со Директивата на правно различно друштво во коешто тој има 
капитал заедно со едно или повеќе приватни друштва (C-29/04 Комисијата против Австрија).  

Можноста за идни приватни вложувања не го исклучува класифицирањето на договорот како 
интерен договор според начелата од предметот Teckal. Тоа важи освен доколку постојат 
реални изгледи дека такво вложување ќе се случи во краток рок (C-573/07 Sea).  

Контрола: Контрола што се врши здружено од општините преку акционерски комитети, со 
којашто се ограничува автономијата на директорите, е доволна за да се исполни условот за 
контрола од Teckal. Самата можност за обезбедување услуги на приватниот сектор не го 
исклучува постоењето на таква контрола (C-573/07 Sea).  

Директивите не дозволуваат директно доделување на договор за јавна набавка на стоки и 
договор за јавна набавка на услуги на акционерско друштво коешто има i) одбор на директори 
со широки раководни овластувања коишто можат да се извршуваат самостојно и ii) 
акционерски капитал којшто во целост го поседува друго акционерско друштво, во кое 
мнозински акционер е договорниот орган.  

За да може да се процени дали условот за контрола е исполнет, неопходно е да се земат 
предвид сите законодавни одредби и околности.  Од особено значење се околностите коишто 
укажуваат дали избраниот понудувач подлежи на контрола што му овозможува на 
договорниот орган да влијае врз одлуките на друштвото (C-340/04 Carbotermo).  

Условот за контрола од Teckal е исполнет само кога постои можност договорниот орган 
ефективно да придонесе за таквата контрола. Контролата не смее да се заснова само на 
правото на контрола на субјектот кој има мнозинско учество во тоа друштво (C-182/11 и 
C183/11 Econord). 

Дејност: При утврдување дали условот за дејноста е исполнет, мора да бидат земени предвид 
сите активности што телото ги врши врз основа на доделувањето на договорот од страна на 
договорниот орган. Овој услов е валиден без оглед дали тие активности ги плаќа самиот 
договорен орган или корисникот на услугите. Територијата на којашто се вршат дејностите не 
е релевантна.  

(C-340/04 Carbotermo) 

Соработка 

Постапките за јавни набавки нема потреба да се применуваат кај договори за соработка во 
рамки на јавниот сектор, односно, соработка меѓу два или повеќе јавни органи, доколку се 
исполнети одредени услови, како што е опишано во судската пракса на СП (C-486/10 
Комисијата против Германија, C-159/11 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce и други, 
како и C-368/11 Piepenbrock).  

Избор на приватен партнер и доделување договор на јавно-приватно друштво:  

Директното доделување на договор за јавна набавка на услуги на друштво со мешовита 
сопственост основано специјално за обезбедување на таа услуга и коешто има еден единствен 
предмет на работење е дозволено согласно со Договорот доколку приватниот партнер во 
друштвото е избран преку јавна и отворена постапка (C-196/08 Acoset).  
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Директива за јавниот сектор од 2014 година  

Директивата за јавниот сектор 2014/24/ЕУ од 2014 година ја вклучува судската пракса на СП што 
се однесува на интерните набавки во членот 12, којшто е насловен „Договори за јавна набавка 
помеѓу субјекти во рамки на јавниот сектор“.  

Членот 12 ја одразува судската пракса на СП во однос на интерните набавки и договорите за 
соработка. Член 12 ја вклучува и ја проширува судската пракса на СП. Во некои аспекти, тој 
обезбедува појаснување, како на пример, со прецизирање дека под поимот „дејност“ се 
подразбира повеќе од 80% од активностите на телото и го објаснува значењето на поимот 
„контрола“. 

Истите одредби се утврдени во член 28 од Директивата за секторските дејности (2014/25/ЕУ) од 
2014 година, со наслов „Договори помеѓу договорни органи“.  

 

Судска пракса 

Примена на условите од предметот Teckal  

C-410/04  ANAV 

Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) против Comune di Bari и AMTAB Servizio 
SpA 

Пресуда од 6 април 2006 година, мислење на генералниот адвокат од 12 јануари 2006 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Предметот пред италијанското тело за правна заштита се однесувал на оспорувањето на 
одлуката на општината Бари во однос на обезбедувањето услуги за јавен транспорт. Општината 
имала договорено услугите за јавен транспорт да ги извршува AMTAB Servizio, друштво коешто 
било во целосна сопственост и под целосна контрола на општината. Тоа било договорено во 
рамки на италијанското законодавство коешто давало можност локалните општини без 
никаков јавен конкурс да доделуваат договори на друштва коишто целосно припаѓаат на 
јавниот сектор. Тоа било овозможено под услов i) јавниот орган или органи што го поседуваат 
акционерскиот капитал да вршат контрола врз друштвото што е слична со контролата што ја 
вршат врз своите сопствени одделенија, и ii) друштвото да врши главен дел од својата дејност 
заедно со јавниот орган или органи што го контролираат. 

Не бил спорен фактот дека овој договор требало да се класифицира како концесија за јавни 
услуги, којашто не е регулирана со директивите за јавните набавки. Меѓутоа, се покренало 
прашањето дали е во согласност со Договорот да постои законодавство што дозволува 
доделување на таква концесија без оглас и без јавен конкурс. 

СП пресудил дека Договорот не забранува такви одредби во однос на концесиите за јавни 
услуги. СП навел дека националното законодавство, во коешто била преземена формулацијата 
за условите од предметот Teckal, теоретски било усогласено со правото на ЕУ, под услов 
толкувањето на тоа законодавство, исто така, да биде во согласност со барањата од правото на 
ЕУ (ставови 24 и 25).  

СП потврдил дека двата услова од предметот Teckal требало строго да се толкуваат.  СП, исто 
така, потврдил дека товарот на докажување на околностите што го оправдуваат отстапувањето 
го понесува лицето кое сака да се повика на тоа отстапување. СП навел некои фактички 
информации во однос на сопственоста на друштвото и потенцијалот за вклучување на 
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приватниот сектор во друштвото. СП истакнал дека националниот суд требало да одлучи, врз 
основа на фактите, дали општината Бари имала намера да го отвори капиталот на друштвото 
AMTAB Servizio за приватни акционери. Сепак, тој му дал одредени насоки на националниот 
суд.  

СП повторно ја нагласил важноста да се обезбеди дека во капиталот на друштвото во коешто 
учествувал и јавниот орган-концедент немало учество од страна на приватно претпријатие. 
Дури и малцинско учество од страна на приватно претпријатие во такво друштво ја исклучувало 
можноста за исполнување на условот за контрола од Teckal. Проблемот би настанал доколку, за 
времетраењето на договорот, капиталот на друштвото AMTAB Servizio станел отворен за 
приватни акционери. Тоа би резултирало со доделување на концесија за јавни услуги на 
друштво со мешовита сопственост, без никаков повик за поднесување понуди, што би било 
„спротивно на целите на правото [на ЕУ]“ (ставови 30-32). 

C-340/04  Carbotermo и Consorzio Alisei 

Carbotermo SpA и Consorzio Alisei против Comune di Busto Arsizio и AGESP SpA  

Пресуда од 11 мај 2006 година, мислење на генералниот адвокат од 12 јануари 2006 година  

Барање за прелиминарна одлука 

Постапката пред италијанското тело за правна заштита била поведена заради доделувањето на 
договор за јавна набавка на стоки од страна на Comune di Busto Arsizio. Договорот се однесувал 
на снабдување со гориво и одржување на системите за греење во општинските објекти. 
Договорот му бил директно доделен на AGESP, класично акционерско друштво. Од една страна, 
друштвото AGESP Holding поседувало 99,98% од акциите во AGESP, а од друга страна, 99,98% од 
акциите во AGESP Holding биле во сопственост на Comune di Busto Arsizio. Останатите акции ги 
поседувале други италијански општини. 

Италијанското тело за правна заштита, од коешто било побарано да одлучи дали овој договор 
за јавна набавка на стоки е опфатен со Директивата за договори за јавна набавка на стоки, 
упатило неколку прашања до СП. Тие прашања се однесувале на околностите под кои 
договорните органи би можеле да доделат договори на своите подружници без да ја следат 
Директивата, со образложение дека доделувањето претставувало интерен договор.  

Условот за контрола од предметот Teckal: СП се произнесол дека, кога се утврдува дали 
условот за контрола е исполнет, неопходно било да се земат предвид сите законодавни 
одредби и релевантни околности. Од анализата на тие информации требало да произлезе дека 
телото било предмет на контрола којашто му овозможувала на договорниот орган да влијае врз 
одлуките на тоа тело. Контролата требала да претставува право на „одлучувачко влијание“ врз 
стратешките цели и врз важните одлуки на телото. 

СП сметал дека е важно тоа што договорниот орган, индивидуално или заедно со други јавни 
органи, го поседувал целокупниот акционерски капитал во телото. Овој факт можел да укаже на 
тоа дека договорниот орган вршел контрола којашто била доволна за да се исполни условот за 
контрола од предметот Teckal. Сепак, Директивата за договори за јавна набавка на стоки не 
дозволува директно доделување на договор за јавна набавка на стоки и договор за јавна 
набавка на услуги на акционерско друштво коешто има i) одбор на директори со широки 
раководни овластувања коишто можат да се извршуваат самостојно и ii) акционерски капитал 
којшто моментално во целост го поседува друго акционерско друштво, во кое мнозински 
акционер е договорниот орган. 
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Условот за дејноста од предметот Teckal: СП оценил дека, кога се утврдува дали е исполнет 
условот за дејноста, мора да бидат земени предвид сите активности коишто телото ги врши врз 
основа на доделувањето на договорот од страна на договорниот орган. Овој услов бил валиден 
без оглед дали тие активности ги плаќа самиот договорен орган или корисникот на 
обезбедените услуги. Територијата на којашто се вршат дејностите не била релевантна.  

C-295/05 Asociación Nacional de Empresas Forestales  

Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) против Transformación Agraria SA (Tragsa) и 
Administración del Estado 

Пресуда од 19 април 2007 година, мислење на генералниот адвокат од 28 септември 2006 
година 

Барање за прелиминарна одлука 

Оваа публикација вклучува целосен препис и подетална анализа на оваа пресуда. 

Овој предмет се однесувал на шпанските правила за доделување договори за јавна набавка на 
работи од страна на договорен орган на одредено друштво. Според овие национални правила, 
некои договорни органи, вклучително и државата Шпанија и автономните заедници, би 
можеле да го доверат изведувањето на одредени работи на јавно друштво, Tragsa. Тоа би 
можеле да го направат директно, без примена на постапките за јавни набавки на ЕУ што се 
пропишани во директивите. 

СП прво забележал дека договор за јавна набавка на услуги, стоки или работи подразбирал 
постоење на договор од финансиски интерес, во писмена форма, меѓу економски оператор и 
договорен орган (став 48). СП оценил дека Tragsa било друштво во државна сопственост и дека 
автономните заедници можеле да го поседуваат акционерскиот капитал. Друштвото било 
„инструмент и техничка служба“ на државната администрација и на автономните заедници. 
Друштвото Tragsa било должно да врши работи што му биле доверени од страна на државната 
администрација, автономните заедници или јавните тела во нивен состав. Тоа немало избор 
дали да го прифати или да го одбие барањето на релевантните органи. Тоа немало слобода на 
одлучување во однос на тарифите за своите услуги. Јасно било дека односите на Tragsa со 
релевантните органи не биле договорни односи, туку биле „интерни, зависни и подредени“ 
(став 51). Според мислењето на СП, условот од директивите за постоење на договор не бил 
исполнет.  

СП потоа упатил на условите од предметот Teckal. СП заклучил дека друштвото Tragsa ги 
исполнувало и двата услова: 

•  Условот за контрола од предметот Teckal: Од списите на предметот јасно 
произлегувало дека 99% од акционерскиот капитал на Tragsa бил во директна 
сопственост на државата Шпанија, како и преку холдинг компанија и гарантен фонд.  
Четири автономни заедници, од кои секоја имала по една акција, поседувале 1% од 
капиталот. Друштвото Tragsa немало слобода да ги одредува тарифите за својата 
дејност и неговиот однос со релевантните органи не бил договорен однос. Друштвото 
Tragsa не требало да се смета за трето лице во однос на автономните заедници коишто 
имаат удел во неговиот капитал.  

• Условот за дејноста од предметот Teckal: Од списите на предметот јасно произлегувало 
дека друштвото Tragsa извршувало повеќе од 55% од своите дејности заедно со 
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автономните заедници и речиси 35% заедно со државата Шпанија. Условот за дејноста 
од предметот Teckal бил исполнет.  

СП оценил дека националните законски одредби со кои се уредувало работењето на Tragsa не 
биле во спротивност со директивите за јавните набавки на ЕУ. Овие законски одредби му 
овозможиле на Tragsa, јавно претпријатие во својство на инструмент и техничка служба на 
неколку јавни органи, да извршува работи без да подлежи на режимот утврден со директивите.  

C-324/07  Coditel Brabant  

Coditel Brabant SA против Commune d’Uccle и Région de Bruxelles-Capitale 

Пресуда од 13 ноември 2008 година, мислење на генералниот адвокат од 4 јуни 2008 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Оваа публикација вклучува целосен препис и подетална анализа на оваа пресуда.  

Овој предмет се однесувал на договори за поставување и стопанисување со мрежа за кабелска 
телевизија во општината Укле (Uccle) во Белгија. На една меѓуопштинска задруга, во која свој 
удел имала општината Укле, ѝ била доделена концесија за јавни услуги. 

СП ги разгледал членовите 43 и 49 од Договорот, начелата за еднаков третман и 
недискриминација врз основа на националноста, како и обврската за транспарентност. Со оглед 
на околностите во овој предмет, СП се произнесол дека начелата и обврската не го спречувале 
јавниот орган да изврши доделување на концесија за јавни услуги без повик за поднесување 
понуди. Тие околности се кога i) доделувањето се врши на меѓуопштинска задруга во која сите 
членови се јавни органи; ii) тие јавни органи вршат контрола врз задругата слична на 
контролата што ја вршат врз своите одделенија; и iii) таа задруга врши главен дел од својата 
дејност заедно со тие јавни органи.  

СП потврдил дека јавните органи мора да имаат право на одлучувачко влијание врз 
стратешките цели и врз важните одлуки на концесионерот. По разгледување на фактите од 
предметот, СП оценил дека неопходната контрола постоела. Овој став бил предмет на проверка 
на фактите од страна на националниот суд.  

СП ја разгледал ситуацијата во која јавниот орган ѝ се приклучува на меѓуопштинската задруга 
со цел на тоа тело да му го пренесе управувањето со одредена јавна услуга. Посебно прашање 
било дали условот за контрола од предметот Teckal бил исполнет во ситуација кога контролата 
врз концесионерот здружено ја вршеле неколку јавни органи. СП потврдил дека таа контрола 
морала да биде слична со контролата што органот ја вршел врз своите одделенија, но не 
морала да биде идентична од секој аспект. Контролата врз концесионерот морала да биде 
ефективна, но не било неопходно таа да се врши поединечно. Условот за контрола од 
предметот Teckal би можел да се исполни кога контролата здружено ја вршат неколку јавни 
органи.  

C-196/08  Acoset 

Acoset Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Indrico Ragusa 

Пресуда од 15 октомври 2009 година, мислење на генералниот адвокат од 2 јуни 2009 година  

Барање за прелиминарна одлука 
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Оваа публикација вклучува целосен препис и подетална анализа на оваа пресуда. 

Овој предмет се однесувал на барање за прелиминарна одлука поднесено од италијанско тело 
за правна заштита. Постапката во Италија се однесувала на договор за обезбедување услуги 
склучен од ATO, тело основано од неколку јавни органи во провинцијата Рагуза, со цел да ја 
преземе одговорноста за водоснабдување на провинцијата. АТО објавило оглас во службениот 
весник за ангажирање на партнер којшто би станал малцински акционер во ново друштво 
(главно во јавна сопственост), а на кој требало да му биде доверено управувањето со услугите 
за водоснабдување. Партнерот во новото друштво, исто така, би извршувал и поврзани работи. 
Италијанското тело за правна заштита упатило прашања до СП за постапката што требало да се 
спроведе согласно со правото на ЕУ за такви договори.  

СП постапил според претпоставката дека предметниот договор претставувал концесија за јавни 
услуги. СП пресудил дека би можела да се користи една постапка за доделување којашто била 
во согласност со Договорот (вклучувајќи ги неговите правила за транспарентност, еднаков 
третман и конкуренција) за да се избере приватен партнер кој би станал акционер во јавното-
приватно друштво и на кого, исто така, би му биле доверени работи во врска со задачите на 
друштвото. 

Здружени предмети C-182/11 и C-183/11 Econord 

Econord SpA против Comune di Cagno и Comune di Varese (C-182/11) и Comune di Solbiate и 
Comune di Varese (C-183/11) 

Пресуда од 29 ноември 2012 година, мислење на генералниот адвокат од 19 јули 2012 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Оваа публикација вклучува целосен препис и подетална анализа на оваа пресуда.  

Постапката се однесувала на договор на две италијански општини, Comune di Cagno и Comune di 
Solbiate (во натамошниот текст: „двете општини“). Двете општини одлучиле да користат 
друштво во јавна сопственост, Aspem, за обезбедување услуги за градска чистота, особено, 
услуги за депонирање отпад. Друштвото Aspem било основано од друг јавен орган, 
Општинскиот совет на Варезе, којшто поседувал мнозински удел во капиталот на Aspem. Кога 
одлучиле да ги користат услугите на Aspem за депонирање отпад, секоја од двете општини 
купила по една акција во друштвото Aspem. Според акционерскиот договор, на двете општини 
им било дадено правото да бидат консултирани и да назначат член во надзорниот одбор на 
друштвото Aspem. Исто така, тие имале право, во договор со другите учесници во 
акционерскиот договор, да назначат член на управниот одбор.  

Државниот совет на Италија (апелационо тело) побарал прелиминарна одлука од СП. Барањето 
било со цел да се помогне во утврдувањето на тоа дали горенаведениот договор бил исклучен 
од правилата на ЕУ за јавните набавки врз основа на начелата од предметот Teckal. 

СП пресудил дека условот за контрола од предметот Teckal бил исполнет само кога постоела 
можност договорниот орган ефективно да придонесе за таквата контрола. Контролата не 
требало да се заснова само на правото на контрола на субјектот кој имал мнозинско учество во 
тоа друштво. Италијанските судови требало да проверат дали се работело за таков случај врз 
основа на фактите.  

СП укажал дека морало да има реална можност за договорниот орган да учествува во 
контролата на друштвото. Отсуството на таква можност би ја зголемило веројатноста за 
заобиколување на правилата за јавните набавки. Како резултат на тоа, договорните органи би 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-182/11&language=en
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можеле да доделуваат договори на други јавни тела, без јавен конкурс, едноставно преку 
„чисто формално учество“ во друштвото. Учесниците (во овој случај, двете општини) морале да 
бидат во можност „ефективно да придонесат“ во контролата.  

Оваа пресуда се чини дека укажува дека во договор каде што еден од договорните органи 
коишто здружено вршат контрола врз друштвото има толку обемен капитал и/или овластувања 
што самостојно може ефективно да го контролира друштвото, условот за контрола од 
предметот „Teckal“ не е исполнет. Тоа не значи дека секој поединечен орган мора да биде во 
можност да даде ефективен придонес, туку дека мора да може да го стори тоа во соработка со 
другите органи.  

Како што е наведено погоре, СП сметал дека италијанските судови требало да проверат дали се 
работело за таков случај, врз основа на фактите.  

Соработка меѓу два јавни органи (јавно – јавна соработка) 

C-480/06 Комисијата против Германија 

Комисијата на Европските заедници против Сојузна Република Германија 

Пресуда од 9 јуни 2009 година, мислење на генералниот адвокат од 19 февруари 2009 година 

Тужба поднесена од Комисијата 

Оваа тужба поднесена од Европската комисија се однесувала на 20-годишен договор за 
депонирање отпад склучен меѓу i) четири административни окрузи на Долна Саксонија во 
Германија, и ii) Службата за чистота на Градот Хамбург (во натамошниот текст: „Хамбург“). 
Странките го склучиле договорот без повик за поднесување понуди.  

Комисијата тврдела дека договорот требало да подлежи на постапка за јавна набавка според 
Директивата за договори за јавна набавка на услуги. СП го отфрлил аргументот на Комисијата. 
СП заклучил дека Директивата за договори за јавна набавка на услуги не се применувала кај 
таков договор за соработка меѓу јавни органи. 

СП започнал со повторување на општото начело дека директивите за јавните набавки, во 
принцип, се применувале за договори помеѓу еден јавен субјект и друг правно издвоен субјект. 
Меѓутоа, клучен фактор во овој предмет било тоа што целта на соработката го надминувала 
исполнувањето на барањата од една страна во корист на друга. СП забележал дека договорот ја 
овозможувал изградбата на предложената инсталација за горење на отпадот, како резултат на 
„здружување“ на барањата за депонирање отпад меѓу засегнатите органи. Овој договор за 
здружување значел дека значителни количини на отпад би можеле да бидат испратени во 
предложената инсталација за горење на отпадот. Со инсталацијата за горење на отпадот 
требало да стопанисува трето лице. Во овој однос, СП сметал дека е важно тоа што самиот 
договор вклучувал заложби од административните окрузи да обезбедуваат одредени количини 
за обработка.  

СП, исто така, забележал дека договорот предвидувал други заложби на административните 
окрузи што се директно поврзани со оваа цел на јавната услуга за депонирање отпад. На 
пример, административните окрузи му ставиле на располагање на Хамбург депонија којашто 
тие самите не ја користеле, што придонесувало да се ублажи каков било недостиг со кој 
Хамбург би можел да се соочи. Договорот, исто така, предвидувал страните меѓусебно да си 
помагаат на разни други начини во исполнувањето на целта на јавната услуга за депонирање 
отпад. Таа помош вклучувала намалување на количеството на отпадот што административните 
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окрузи го праќале до предложената инсталација за горење на отпадот, во случај на 
преоптовареност на капацитетот во одреден период. 

Покрај тоа, СП упатил на фактот дека договорот предвидувал административните окрузи да му 
плаќаат на третото лице што требало да стопанисува со инсталацијата. Тој не вклучувал 
финансиски преноси кон Хамбург. Плаќањата би се вршеле кон Хамбург само за 
надоместување на давачките што тој му ги исплатил на операторот за користење на 
инсталацијата за горење на отпадот од страна на окрузите.  

СП појаснил дека нема да ја разгледува позицијата, во рамки на Директивата за договори за 
јавна набавка на услуги, на договорите доделени од страна на Хамбург за обработка на отпад 
(што веројатно биле опфатени со правилата на ЕУ за јавните набавки). СП образложил дека во 
овој случај соработката меѓу органите не му давала предност на ниту едно приватно 
претпријатие во однос на неговите конкуренти. Не постоела пристрасност веројатно затоа што 
секое лице би можело да поднесе понуда за реалната функција на депонирање отпад.  

Ставот заземен од страна на СП подоцна станал судска пракса. Познат е како „доктрината 
Hamburg Waste.“  

C-159/11  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce и други 

Azienda Sanitaria Locale di Lecce и Università del Salento против Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Lecce и други 

Пресуда од 19 декември 2012 година, мислење на генералниот адвокат од 23 мај 2012 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Оваа публикација вклучува целосен препис и подетална анализа на оваа пресуда.  

Постапката во Италија се однесувала на договор за консултантски услуги меѓу Azienda Sanitaria 
Locale di Lecce, локална здравствена служба, и Универзитетот во Саленто (во натамошниот 
текст: „Универзитетот“). Во рамки на договорот за консултантски услуги, Универзитетот 
требало да изврши проучување за процена на ранливоста на земјотреси кај болничките објекти 
во областа каде што се наоѓала здравствената служба. Исплатите извршени за оваа 
консултантска услуга требало да ги покријат трошоците на Универзитетот. Договорот за 
консултантски услуги бил склучен во согласност со националното законодавство со кое се 
дозволувало доделување на договор без јавен конкурс. 

Договорот бил оспорен пред италијанските судови заради повреда на правилата на ЕУ за 
јавните набавки. Националниот суд упатил прашање до СП за тоа дали Директивата не 
допуштала национално законодавство коешто дозволувало склучување на ваков вид договор 
меѓу два договорни органи без јавен конкурс според таа Директива. 

СП анализирал дали правилата на ЕУ за јавните набавки би можело да не се применуваат 
заради ограничувањата на нивната применливост кај договори меѓу две различни јавни тела 
кои произлегуваат од предметите Teckal и Hamburg Waste.  

Предмет Teckal: СП оценил дека условот за контрола од предметот Teckal не бил исполнет и 
поради тоа исклучокот од предметот Teckal не можел да се примени.  

Предмет Hamburg Waste: СП разгледувал дали овој вид на договор можел да се изземе врз 
основа на пресудата за предметот Hamburg Waste. Тој изложил попрецизни информации за 
правните услови на доктрината „Hamburg Waste“.  
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СП сметал дека, во суштина, оваа доктрина се применува кај договори со коишто „се 
воспоставува соработка меѓу јавни субјекти со цел да се обезбеди дека јавната задача што сите 
треба да ја извршат ќе биде реализирана“.  

Во овој предмет, СП посочил дека конкретната задача била таква „што значителен или дури и 
поголем дел“ од неа се однесувал на дејности што вообичаено ги извршуваат архитекти или 
инженери. Задачата не претставувала академско истражување, иако се базирала на тоа. Од таа 
причина, СП сметал дека задачата што требало да се спроведе во рамки на договорот не била 
задача што двете страни на договорот требало да ја извршат.  

СП ја развил доктрината „Hamburg Waste“ наведувајќи дека требало да бидат исполнети три 
дополнителни услови. Овие три услови биле кумулативни, т.е. сите три услови морало да бидат 
исполнети за да може да се примени доктрината: 

1) Договорите да се склучуваат исклучиво од страна на јавни субјекти без учество на 
приватна страна.  

2) Ниту еден приватен давател на услуги да не биде ставен во привилегирана позиција во 
однос на неговите конкуренти.  

3) Спроведувањето на соработката да се раководи единствено според потребите и условите 
за остварување на целите од јавен интерес. 

C-386/11  Piepenbrock 

Piepenbrock Dienstleistungen GmbH и Co. KG против Kreis Düren 

Пресуда од 13 јуни 2013 година, нема мислење од генералниот адвокат 

Барање за прелиминарна одлука  

Овој предмет се однесувал на предложен договор за обезбедување услуги за чистење 
канцеларии, административни згради и училишта. Предложениот договор бил склучен помеѓу 
здружение на локални органи и еден од неговите органи-членови. Во рамки на договорот, 
здружението му ја доделило одговорноста за услугите за чистење на органот-член за 
временски период од две години во форма на пилот-проект. Договорот му овозможувал на 
органот-член да ги користи услугите на трето лице за исполнување на задачата. За таа цел, 
органот планирал да користи друштво што е во негова сопственост. Договорот предвидувал 
само надомест на трошоците, но не и остварување добивка. Здружението задржало одредени 
овластувања за надзор над извршувањето на доделените услуги, бидејќи можело еднострано 
да го раскине договорот во случај на несоодветно спроведување.  

СП заклучил дека Директивата опфаќала договори од овој вид.  Тој сметал дека условите од 
доктрината „Hamburg Waste“, во однос на одредени договори меѓу јавни органи, во овој случај 
не биле исполнети.  

Прво, СП ја разгледал целта на договорот. СП сметал дека со договорот не се воспоставувала 
соработка меѓу двата договорни јавни субјекта за извршување јавна задача којашто овие 
субјекти требало заеднички да ја реализираат.  

Второ, СП го разгледал фактот дека во рамки на договорот било дозволено користење на 
услугите од трето лице. Според СП, оваа можност значела дека третото лице би можело да 
биде ставено во привилегирана позиција. Според тоа, вториот услов утврден во предметот C-
159/11 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce и други не бил исполнет.  

СП заклучил дека договор, како оној што се разгледува во рамки на овој предмет, спаѓал во 
опфатот на Директивата.  
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C-295/05  Asemfo 

Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) против Transformación Agraria SA (Tragsa), 
Administración del Estado 

Пресуда од 19 април 2007 година, мислење на генералниот адвокат од 28 септември 2006 
година  

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет е особено важен за следната тема:  

Интерна набавка – анализа на условите од предметот Teckal 

Клучни делови од пресудата за целите на оваа тема се:  

Правен контекст – правото на Европската унија ставови 3-5 

Правен контекст – шпанското законодавство ставови 6-15 

Факти ставови 16-23 

Прашања упатени до СПЕУ став 24 

Анализа и пресуда ставови 25-66 

Упатувањата на ставовите во продолжение (во загради) се однесуваат на ставови од пресудата.  

Резиме на фактите (ставови 16-23) 

Друштвото Tragsa е јавно друштво во кое 99% од акциите се во сопственост на државата 
Шпанија, или директно или преку холдинг компанија и гарантен фонд. Автономните заедници 
поседуваат 1% од акциите. Според националните правила, некои договорни органи, 
вклучително и државата Шпанија и автономните заедници, би можеле да го доверат 
извршувањето на одредени работи директно на Tragsa, без примена на постапките на ЕУ за 
јавните набавки утврдени во директивите.  

На јавното друштво Tragsa му било доверено извршувањето на работите поврзани со 
шумарство, рурален развој и животна средина. Во 1996 година, друго претпријатие, Asemfo, 
изјавило жалба против друштвото Tragsa. Друштвото Asemfo го обвинило друштвото Tragsa за 
злоупотреба на неговата доминантна позиција на пазарот на работи, услуги и проекти во 
областа на шумарството во Шпанија и побарало да се донесе пресуда дека таа позиција 
претставувала непочитување на постапките за доделување договори за јавна набавка утврдени 
во шпанското законодавство. Според Asemfo, посебниот статус на друштвото Tragsa му 
овозможил да врши голем број работи директно на барање од шпанската администрација. Тоа 
тврдело дека посебниот статус претставувал повреда на начелата за јавните набавки и на 
слободната конкуренција и дека резултирал со елиминирање на секаква конкуренција од 
шпанскиот пазар. Освен тоа, друштвото тврдело дека Tragsa, како јавно претпријатие во смисла 
на правото на ЕУ, не можело да има привилегиран третман во однос на правилата за јавните 
набавки, под изговор дека е техничка служба на администрацијата.  

Шпанскиот суд ја отфрлил жалбата на Asemfo со образложение дека друштвото Tragsa било 
служба на администрацијата. Тоа претставувало служба без какви било овластувања за 
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самостојно донесување одлуки и било должно да ги врши работите што биле побарани од него. 
Друштвото Tragsa работело надвор од пазарот и поради тоа неговите дејности не се 
раководеле според правилата за конкуренција.  

При разгледувањето на жалбата поднесена од Asemfo, шпанскиот суд одлучил да ја прекине 
жалбената постапка и да упати три прашања до СП во однос на толкувањето на правото на ЕУ. 
Телото за правна заштита прашало дали директивите на ЕУ за јавните набавки и одредбите за 
конкуренција од Договорот дозволувале доделување договор, без јавен конкурс, на јавно 
претпријатие како што е Tragsa.  

Правото на ЕУ: Член 1 од Директивите 92/50, 93/36 и 93/37 (коишто ѝ претходеле на 
Директивата 2004/18/ЕЗ); Директивата 2014/24/ЕУ – дефиниција на „договорен орган“; 
членовите 43, 49 и 86 од Договорот за ЕЗ (моментално членови 49, 56 и 106 од Договорот за 
функционирањето на Европската унија - слобода на основање, слободно обезбедување услуги 
и правила за конкуренција)  

Шпанското законодавство: Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas (Закон за 
договори на јавната администрација) 

Пресуда (ставови 25-66) 

Примена на директивите за договори доделени на друго јавно тело  

Во својата претходна одлука во предметот C-107/98 Teckal, СП пресудил дека, во принцип, 
директивите за јавните набавки се применувале за договори доделени од страна на едно јавно 
тело на друго јавно тело. Меѓутоа, во тој предмет, СП, исто така, прифатил дека директивите не 
се применувале доколку се исполнети два услова:  

• Врз лицето на коешто му е доделен договорот, договорниот орган врши „контрола 
слична на контролата што ја врши врз своите одделенија“ (условот за „контрола“).  

• Лицето на коешто му е доделен договорот врши „главен дел“ од својата дејност за 
субјектот што го контролира (условот за „главна дејност“).  

Кога тие услови се исполнети, договорот склучен меѓу страните се смета за интерен управен 
договор. Тоа не е договор со надворешен давател на услуги, за којшто се применуваат 
директивите. Во овој предмет, СП требало да анализира дали тие два услова биле исполнети.  

Условот за „контрола“: СП го потврдил начелото прифатено во предметот C-340/04 
Carbotermo дека условот за контрола би можел да се исполни доколку повеќе субјекти ја делат 
контролата врз конкретниот субјект (став 57). СП навел дека фактот што договорниот орган 
поседувал, самостојно или заедно со други договорни органи, 100% од акционерскиот капитал 
„[веројатно] укажувало, по правило,“ дека врши доволна контрола (став 57). СП изречно го 
отфрлил аргументот тврдејќи дека фактот што автономните заедници заеднички поседувале 
само 1% од акциите не бил доволен (став 59).  

Условот за „главна дејност“: СП потврдил дека дејностите вршени од субјектот заедно со сите 
органи што го контролираат требало да бидат проценети. Не било неопходно процената да се 
ограничи само на дејноста што субјектот ја вршел за контролирачкиот орган којшто го доделил 
тековниот договор (став 62). Потоа, СП навел дека фактот што Tragsa вршело повеќе од 55% од 
својата дејност заедно со автономните заедници и речиси 35% заедно со државата Шпанија бил 
доволен (став 63). Оваа процена подразбира дека ако приближно 90% од дејностите биле 
вршени за субјектите што го контролираат друштвото, тоа би било повеќе од доволно за да се 
исполни условот.  
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Директива за јавниот сектор 2014/24/EУ 

Член 12 од Директивата за јавниот сектор од 2014 година вклучува услов со кој се наложува 
повеќе од 80% од дејностите да се извршуваат за органот или органите кои вршат контрола.  

Значењето на „договор“ во рамки на директивите 

Директивите се применуваат само кога постои постапка за доделување на „договор“. СП 
посочил дека ако друштвото Tragsa немало избор, ниту во однос на тоа дали ќе ја прифати 
работата, ниту во однос на одредувањето на цената за својата работа, директивите не би се 
применувале затоа што во тој случај не постои „договор“ (став 54).  

Одлука (парафразирана):  

СП се произнесол дека националните законски одредби со кои се уредувало работењето на 
Tragsa, коишто ги вклучувале условите од Teckal, не биле во спротивност со директивите на ЕУ 
за јавни набавки.  

Други прашања  

Примена на член 86 од Договорот кај учеството на интерни субјекти на пазарите за јавни 
набавки 

Се тврдело дека режимот во овој случај бил во спротивност со член 86 (1) од Договорот 
(моментално член 106 од ДФЕУ). Овој член им забранува на земјите-членки да донесуваат или 
да одржуваат во сила какви било мерки што се спротивни на Договорот во однос на јавните 
претпријатија и претпријатијата со посебни или ексклузивни права. Овој предмет го покренал 
важното прашање дали доделувањето договори, без јавен конкурс, на интерни субјекти 
претставува повреда на таа одредба. Сепак, СП не го разгледал прашањето бидејќи оценил 
дека е недозволено од технички причини.  
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C -324/07  Coditel Brabant 

Coditel Brabant против Commune d’Uccle и Région de Bruxelles – Capitale 

Пресуда од 13 ноември 2008 година, мислење на генералниот адвокат од 4 јуни 2008 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет е особено важен за следната тема:  

Интерни набавки  

Клучни делови од пресудата за целите на оваа тема се:  

Правен контекст – белгиското законодавство ставови 3-7 

Факти ставови 8-21 

Прашања упатени до СПЕУ став 22 

Анализа и пресуда ставови 23-54 

  

Упатувањата на ставовите во продолжение (во загради) се однесуваат на ставови од пресудата. 

Резиме на фактите (ставови 8-21) 

Во период од 30 години пред 1999 година, Општината Укле (во натамошниот текст: „Укле“) во 
Белгија го имала овластено друштвото Coditel да постави и да стопанисува со мрежа за 
кабелска телевизија на територијата на Укле. Во 1999 година, Општината Укле донела решение 
да ја купи мрежата, со важност од 1 јануари 2000 година. Општината Укле објавила повик за 
поднесување понуди, со цел на одреден концесионер да му го додели правото за 
стопанисување со мрежата. Четири друштва, меѓу кои и Coditel, доставиле понуди.  

Меѓутоа, Укле потоа одлучила да не изврши доделување на концесија за стопанисување со 
нејзината мрежа за кабелска телевизија. Таа одлучила да ја продаде мрежата. Огласот за 
продажба бил објавен во белгискиот службен весник. Пет друштва, меѓу кои и Coditel, 
доставиле понуди за купување. Освен тоа, Brutélé, меѓуопштинска задруга, наместо понуда за 
купување, до Укле доставила понуда за присоединување како придружен член.  

Укле оценила дека четири од петте понуди биле неприфатливи. Единствената прифатлива 
понуда, доставена од Coditel, била прениска. Укле одлучила да не ја продаде општинската 
мрежа за кабелска телевизија, туку да стане член на Brutélé, доверувајќи ѝ го на оваа задруга 
управувањето со нејзината мрежа за кабелска телевизија. Друштвото Coditel ја оспорило таа 
одлука.  

Друштвото Coditel тврдело дека Укле требала да ги спореди придобивките од придружувањето 
кон Brutélé со придобивките од доделувањето на концесијата. Друштвото Coditel, исто така, 
тврдело дека доверувањето на управувањето со мрежата на Brutélé, без спроведување на такво 
споредбено истражување, претставувало повреда на начелата за недискриминација и 
транспарентност според Договорот за ЕЗ. Општината Укле тврдела дека Договорот не е 
применлив бидејќи доделувањето претставувало интерен договор од видот на Teckal, којшто е 
надвор од опфатот на Договорот.  
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Националното тело за правна заштита што ја разгледувало жалбата на Coditel одлучило да ја 
прекине постапката и да упати три прашања до СП. Овие прашања се однесувале на 
толкувањето на правилата на ЕУ за примена на доктрината за интерно доделување договори.  

Белгиското законодавство (ставови 3-7): Закон од 22 декември 1986 година за меѓуопштински 
задруги (Loi relative aux intercommunales)  

Пресуда (ставови 23-54) 

Примена на директивите и на Договорот кај договори доделени на друго јавно тело   

 Двата услова од предметот „Teckal“  

Во својата претходна одлука за предметот C-107/98 Teckal, СП пресудил дека, во принцип, 
директивите за јавните набавки се применувале за договори доделени од јавно тело на 
посебно правно лице. Меѓутоа, според СП, ова правило не се применува доколку се исполнети 
два услова: 

1. Врз лицето на коешто му е доделен договорот, договорниот орган врши „контрола 
слична на контролата што ја врши врз своите одделенија“. Оваа контрола наложува 
право на одлучувачко влијание врз стратешките цели и врз важните одлуки на телото, 
на коешто му е доделен договорот (условот за „контрола“).  

2. Лицето на коешто му е доделен договорот врши „главен дел“ од својата дејност за 
субјектот што го контролира (условот за „главна дејност“).  

Кога двата услова се исполнети, договорот меѓу страните се смета за интерен управен договор. 
Тоа не е договор со надворешен давател на услуги за којшто се применуваат директивите.   

Националниот суд сметал дека во овој предмет, вториот услов од Teckal, условот за „главна 
дејност“, бил исполнет. Тој побарал мислење од СП за првиот услов од предметот Teckal, 
условот за „контрола“. 

Условот за контрола од предметот Teckal: СП заклучил дека условот за контрола од Teckal бил 
исполнет, што било предмет на проверка на фактите од страна на националниот суд.  СП сметал 
дека фактот што договорниот орган, самостојно или заедно со други јавни органи, го поседувал 
целокупниот акционерски капитал во субјектот укажувало, „по правило, без тоа да биде 
категорично“, дека условот за контрола бил исполнет (став 31).  

СП тогаш сметал дека е важно да се провери i) составот на телата за донесување одлуки на 
Brutélé, и ii) опсегот на овластувањата на управниот совет.  

Во однос на првиот елемент, СП забележал дека управниот совет се состоел од претставници на 
општините-членки, коишто биле назначени од генералното собрание на Brutélé. 
Претставниците на генералното собрание, пак, биле назначувани од сите општински совети од 
редот на општинските советници, градоначалници и месни советници. СП сметал дека фактот 
што телата за донесување одлуки на Brutélé биле составени од претставници на јавните тела-
членки покажувал дека тие биле под контрола на тие јавни тела. Со тоа, овие јавни тела 
можеле да вршат одлучувачко влијание врз стратешките цели и врз важните одлуки на Brutélé 
(став 34), како што се наложува со условот за контрола од предметот Teckal.  

СП разгледувал дали широките овластувања што ги имал советот, сепак, биле такви што довеле 
до тоа задругата Brutélé да стане пазарно-ориентирана. Овие овластувања го вклучувале 
правото за одредување на цените за обезбедените услуги. СП разгледувал дали тие широки 
овластувања биле доволни за да ја ослабат контролата и со тоа да укажат дека условот за 
контрола не бил исполнет.  
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СП заклучил дека ситуацијата не била таква. Во однос на тоа, тој забележал дека задругата 
Brutélé имала карактеристична правна форма според белгиското законодавство. Таа правна 
форма, меѓуопштинска задруга, не смеела да има комерцијален карактер. Во комбинација со 
специфичните статути, оваа форма наложувала Brutélé да делува исклучиво во интерес на 
своите поврзани субјекти-членки (ставови 37-38). 

Разни секторски и потсекторски одбори на Brutélé биле, исто така, засегнати со дејностите на 
ограничен број општини. Советот можел да ги делегира своите овластувања во врска со 
предметните дејности на тие одбори. СП забележал дека согледувањата во однос на 
усогласеноста со условот за контрола „дотолку повеќе се применувале“ кога одлуките биле 
делегирани на овој начин. Ситуацијата било таква затоа што контролата што се вршела била 
уште построга отколку кога овластувањата се вршеле од генералните тела за донесување 
одлуки (став 40). Меѓутоа, СП сметал дека постоењето на такви договори за делегирање не 
било суштинско за исполнување на условот за „контрола“. 

Контрола што се врши здружено од неколку јавни органи: СП, исто така, потврдил дека 
условот за контрола би можел да се исполни кога повеќе од еден субјект здружено вршат 
контрола врз давателот на услугите (став 50). СП прифатил дека иако контролата што ја вршел 
договорниот орган требало да биде слична со контролата што ја вршел врз сопствените 
одделенија, таа не морала да биде идентична од секој аспект.  Возможно било контролата да 
се врши колективно, наместо поединечно (став 46). СП, исто така, навел дека постапката на 
донесување одлуки за вршење на таква контрола „не била од важност“ (став 51). Поточно, тој 
навел дека фактот што одлуките на телото што вршело контрола биле донесени со мнозинство, 
не го исклучувал исполнувањето на условот за контрола (ставови 51 и 54). 

СП навел дека неговите заклучоци не биле под влијание на неговата пресуда од предметот C-
231/03 Coname, според којашто акционерски удел од 0,97% бил премал за некој орган да може 
да врши контрола врз давателот на услугата. СП навел дека во тој предмет не ја разгледувал 
можноста за здружена контрола. Во предметот С-295/05 Asemfo, помал удел од 0,25% бил 
потврден како доволен во одредени случаи (став 53).  

Одлука (парафразирана) 

1. Јавниот орган може да додели концесија за јавни услуги, без јавен конкурс, на 
меѓуопштинска задруга во која сите членови се јавни органи. Таквото доделување е 
дозволено кога се исполнети и двата услова од предметот Teckal и кога доделувањето не ги 
повредува правилата на ЕУ. 

2. Условот за контрола од предметот Teckal може да биде исполнет доколку одлуките ги 
донесуваат тела создадени во согласност со статутите на тоа здружение, коешто е составено 
од претставници на јавните органи-членки. 

3. Органите коишто учествуваат во меѓуопштинската задруга можат здружено да го исполнат 
условот за контрола од Teckal, доколку одлуките се донесуваат со мнозинство.  
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C-196/08  Acoset 

Acoset Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Indrico Ragusa  

Пресуда од 15 октомври 2009 година, мислење на генералниот адвокат од 2 јуни 2009 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет е особено важен за следната тема:  

Интерна набавка – Teckal, избор на приватен партнер и доделување договор на јавно-приватно 
друштво 

Белешка: Договорите со коишто се основа јавно-приватно друштво за обезбедување услуги, 
што вклучува приватен партнер кој би вложувал во друштвото и би ја обезбедувал услугата, 
често се нарекуваат „институционални јавно-приватни партнерства“ (ИЈПП). (Види во 
Соопштението со образложение на Комисијата за примената на правото на Заедницата во 
областа на јавните набавки и концесиите, во однос на институционално јавно-приватно 
партнерство).  

 Клучни делови од пресудата за целите на оваа тема се:  

Правен контекст – правото на Европската унија ставови 3-14 

Правен контекст – италијанското законодавство став 15 

Факти ставови 16-27 

Прашање упатено до СПЕУ став 28 

Анализа и пресуда ставови 29-63 

Упатувањата на ставовите во продолжение (во загради) се однесуваат на ставови од пресудата.  

Резиме на фактите (ставови 16-27) 

Постапката во Италија била поведена поради договор за обезбедување услуги склучен од ATO, 
коешто било тело основано од неколку јавни органи во италијанската провинција Рагуза. Тоа 
било одговорно за услугите за водоснабдување во провинцијата. АТО објавило оглас во 
Службениот весник на Европската унија (OJEU) за ангажирање на партнер којшто би станал 
малцински акционер во ново друштво коешто, главно, би било во јавна сопственост. На новото 
друштво требало да му се довери стопанисувањето со i) интегрираното водоснабдување и ii) 
работи поврзани со ексклузивното управување со услугата, на период во времетраење од три 
години. Италијанското тело за правна заштита упатило прашање до СП во однос на примената 
на правото на ЕУ кај такви договори.  

Правото на ЕУ (ставови 3-14)  

Членови 43, 49 и 86 од Договорот за ЕЗ (моментално членови 49, 56 и 106 од Договорот за 
функционирањето на Европската унија): право на основање, слободно обезбедување услуги и 
правила што се применуваат кај претпријатијата; членови 1, 3, 7 и 21 од Директивата 
2004/18/ЕЗ и членови 1, 4, 9 и 18 од Директивата 2004/17/ЕЗ: делокруг на примена, дефиниција 
на договори за јавна набавка на услуги, дефиниција на концесии за јавни услуги, исклучување 
на концесии за јавни услуги  
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Италијанското законодавство (став 15) 

Член 113 (5) од Законодавниот декрет бр. 267 кој го содржи пречистениот текст на законите за 
организација на локалните органи:  

„Договорот за јавна набавка на услуги [за обезбедување јавни услуги на локално ниво од страна 
на локален орган] се доделува во согласност со правилата на секторот и согласно со 
законодавството на Европската унија, при што правото на извршување на услугите се доделува 
на: 

(а) друштва со акционерски капитал избрани со јавна и отворена постапка за јавна набавка; 

(б) друштва со акционерски капитал со мешовита јавна и приватна сопственост во кои 
приватниот партнер е избран преку јавни и отворени постапки за јавна набавка со кои се 
гарантира почитувањето на националното законодавство и на законодавството на Заедницата 
во однос на конкуренцијата, согласно со насоките дадени од надлежните органи преку 
конкретни мерки или циркулари; 

(в) друштва со акционерски капитал кои се целосно во државна сопственост, под услов јавниот 
орган или органи што го поседуваат акционерскиот капитал да вршат контрола врз друштвото 
слична со контролата што ја вршат врз своите сопствени одделенија и под услов друштвото да 
врши главен дел од својата дејност заедно со јавниот орган или органи што го контролираат.“ 

Пресуда (ставови 22-63) 

СП постапувал по претпоставката дека договорот претставувал концесија за јавни услуги. 
Според тоа, тој подлежел само на начелата од Договорот.  

Општи начела на Договорот  

СП го повторил општото начело дека според Договорот не би можело да се додели договор на 
тело во коешто приватно претпријатие поседува удел без транспарентна постапка. Упатувајќи 
на предметот C-26/03 Stadt Halle, СП потврдил дека, во принцип, доделувањето договори на 
посебни правни лица е опфатено со правото на ЕУ. Доктрината „Teckal“ не се применува кога 
приватно лице има удел во друштвото на коешто му е доделен договорот (став 56 од 
пресудата). 

Единечна наспроти двојна постапка  

Сепак, СП заклучил дека доделувањето договор на јавно-приватно друштво било дозволено 
кога и самиот приватен партнер во друштвото бил избран преку соодветна постапка со 
поднесување понуди. Доколку постои таква ситуација, тогаш не е потребно да се спроведуваат 
две одделни конкурентни постапки: i) една за избор на акционерот за друштвото на кое 
органот сака да му го довери извршувањето на услугата, а потоа ii) втора постапка за 
доделување на управувањето со тие услуги. Договорниот орган може да спроведе еден 
транспарентен јавен конкурс за избор на приватен партнер којшто би стекнал акционерски удел 
во јавно-приватното друштво и би вршел работи за тоа друштво (став 59).  

Според мислењето на СП, би било непрактично и премногу формалистички да се наложува 
користење на двојна постапка, т.е. две одделни конкурентни постапки (став 58).  

Кои се критериумите за избор на приватниот партнер?  

СП, исто така, навел дека критериумите што се применувале за избор на приватниот партнер не 
треба да се ограничуваат на влогот во капиталот од страна на партнерот. Критериумите треба 
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да се однесуваат, пред сè, на техничката способност на партнерот да ја обезбеди услугата и на 
економските и другите предности што неговата понуда ги обезбедува во договорот (став 59). 
Бидејќи изборот на јавно-приватно друштво за концесијата претставува „индиректен“ резултат 
на првата постапка за избор на приватен партнер за друштвото, не е потребно да се спроведе 
втора постапка (став 60).  

СП, исто така, навел дека друштвото требало да го „задржи истиот предмет на работење“ во 
текот на целото времетраење на концесијата. Доколку имало какви било суштински измени во 
договорот, тогаш би било неопходно да се започне нова конкурентна постапка за јавна набавка 
(став 62). 

Влијание на пресудата врз договорите опфатени со директивите за јавните набавки  

Овој предмет се однесувал на доделувањето на договор што е опфатен само со Договорот, а не 
е предмет на директивите. Меѓутоа, начелото дека може да се користи една постапка за јавна 
набавка за избор на приватен партнер, којшто би стекнал удел во друштвото и би вршел работи 
за друштвото, се чини дека подеднакво се применува кај договорите опфатени или со 
Директивата или со Директивата за секторските дејности. 

Одлука (парафразирана)  

Директното доделување на договор за јавна набавка на услуги на друштво со мешовита 
сопственост основано специјално за обезбедување на таа услуга и коешто има единствен 
предмет на работење е дозволено според Договорот (моментално членови 49, 56 и 106 од 
ДФЕУ) доколку се исполнети следниве услови:  

• Приватниот партнер во друштвото е избран преку јавна и отворена постапка, откако се 
извршила проверка за исполнувањето на финансиските, техничките, оперативните и 
управувачките услови што се специфични за услугата што треба да се извршува.  

• Предметната постапка за јавна набавка е во согласност со начелата за транспарентност, 
еднаков третман и конкуренција.  

Директива за концесии 2014/23/ЕУ 

Новата Директива за концесии го уредува доделувањето на концесиите за јавни услуги и јавни 
работи што се над финансискиот праг од 5.186.000 евра. 
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C-159/11  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce и други 

Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento против Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Lecce 

Пресуда од 19 декември 2012 година, мислење на генералниот адвокат од 23 мај 2012 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет е особено важен за следната тема:  

Интерна набавка – соработка меѓу јавни органи  

 

Клучни делови од пресудата за целите на оваа тема се:  

Правен контекст – правото на Европската унија ставови 3-9 

Правен контекст – италијанското законодавство ставови 10-11 

Факти ставови 12-20 

Прашање упатено до СПЕУ став 21 

Анализа и пресуда ставови 22-40 

Упатувањата на ставовите во продолжение (во загради) се однесуваат на ставови од пресудата.  

Резиме на фактите (ставови 12-21) 

Постапката во Италија се однесувала на договор за консултантски услуги меѓу Azienda Sanitaria 
Locale di Lecce, локална здравствена служба, и Универзитетот во Саленто (во натамошниот 
текст: „Универзитетот“). Во рамки на овој договор за консултантски услуги, Универзитетот 
требало да изврши проучување за процена на ранливоста на земјотреси кај болничките објекти 
во областа каде што се наоѓала здравствената служба. Извршените исплати требало да ги 
покријат трошоците на Универзитетот. Договорот за консултантски услуги бил склучен во 
согласност со националното законодавство со кое се дозволувало доделување договор без 
јавен конкурс. 

Договорот бил оспорен пред италијанските судови заради повреда на правилата на ЕУ за 
јавните набавки. Националниот суд упатил прашање до СП за тоа дали Директивата не 
допуштала национално законодавство коешто дозволува склучување договори од овој вид 
меѓу два договорни органа без јавен конкурс, како што се наложува со Директивата. 

Правото на ЕУ (ставови 3-9) 

Директива 2004/18/ЕЗ: излагање 2 во преамбулата; член 1 став 2 а) и г), ставови 8-9 – 
дефиниција на „договори за јавна набавка“ и „договори за јавна набавка на услуги“; член 2 – 
начела на доделување договори за јавна набавка; член 7 – вредносни прагови за примена на 
Директивата  
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Италијанското законодавство (ставови 10-11) 

Член 15 (1) од Законот бр. 241, со кој се воведуваат нови правила со коишто се уредуваат 
управните постапки и кои се однесуваат на правото на пристап до административни документи, 
предвидува јавните управни органи да можат во секое време да склучуваат договори меѓу себе 
со цел утврдување на правилата за уредување на соработката во дејностите од заеднички 
интерес.  
 
Пресуда (ставови 22-40)  

Значењето на финансиски интерес во контекст на дефиницијата на договор за јавна набавка: 
Договорот меѓу двете тела само предвидувал Универзитетот да добие надоместок на 
трошоците за остварената работа. СП накратко навел дека договорот не бил надвор од 
концептот на договор за јавна набавка само затоа што исплатениот надоместок се сведувал на 
надоместување на трошоците за обезбедување на договорената услуга (став 29 од пресудата).  

Обврска за испраќање покана за поднесување понуди во однос на договори меѓу јавни тела: 
СП потврдил дека два вида договори склучени меѓу јавни тела не спаѓаат во рамки на опфатот 
на Директивата. Првиот вид е договор што спаѓа во рамки на доктрината „Teckal“. СП ги 
резимирал двата услова од предметот Teckal. СП заклучил дека во овој предмет условот за 
контрола не бил исполнет (став 33). Вториот вид договор, исклучен од опфатот на директивите 
на ЕУ за јавните набавки, спаѓа во рамки на доктрината „Hamburg Waste“. Овој вид договор се 
однесува на договори со коишто се воспоставува соработка меѓу јавни субјекти со цел да се 
обезбеди дека јавната задача што сите треба да ја извршат ќе биде реализирана (став 34).  

Услови за соработка меѓу јавни тела: СП навел дека овој вид соработка наложува исполнување 
на три дополнителни услови (став 35). Овие услови биле кумулативни, т.е. сите три услови 
морале да бидат исполнети: 

• Договорите да се склучуваат исклучиво од страна на јавни субјекти без учество на 
приватна страна.  

• Ниту еден приватен давател на услуги да не биде ставен во привилегирана положба во 
однос на неговите конкуренти.  

• Спроведувањето на соработката да се раководи единствено според потребите и 
условите за остварување на целите од јавен интерес. 

Кај овој предмет, СП забележал дека договорот дозволувал користење надворешни 
соработници. СП сметал дека оваа можност за вклучување даватели на услуги од приватниот 
сектор би можела да им даде предност на тие даватели на услуги во однос на нивните 
конкуренти. Сепак, националното тело за правна заштита требало да утврди дали тоа 
вклучување претставувало предност или не (став 38). 

СП посочил дека задачата што му била доверена на Универзитетот „во значителен или 
поголем дел“ се однесувала на дејности што вообичаено ги извршуваат архитекти или 
инженери. Оваа задача не претставувала академско истражување, иако се базирала на тоа. Од 
таа причина, СП сметал дека задачата што требало да се спроведе во рамки на договорот не 
била задача што двете страни на договорот требало да ја извршат (став 37).  

Примена на Договорот за функционирањето на Европската унија (ДФЕУ) 

СП појаснил дека неговиот став во однос на соработката помеѓу јавни органи е релевантен не 
само за договорите опфатени со директивите за јавните набавки туку, исто така, и за договори 
со помала вредност под финансиските прагови на ЕУ коишто подлежат само на ДФЕУ. Во овој 
предмет, договорот бил близу до вредносниот праг за примена на Директивата, но не било 
јасно дали договорот бил малку под или малку над тој праг. СП сметал дека појаснувањето на 
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овој аспект не правело разлика при утврдувањето дали е потребна покана за поднесување 
понуди или не (став 24 од пресудата).  

Одлука (парафразирана) 

Законодавството за јавните набавки на Европската унија дозволува склучување договор со 
којшто се воспоставува соработка меѓу јавни субјекти, без покана за поднесување понуди. 
Таквиот договор е дозволен доколку следниве три услови се кумулативно исполнети:  

1. Целта на договорот е да се обезбеди извршувањето на јавна задача што сите тие 
субјекти треба да ја реализираат.  

2. Договорот се раководи единствено според потребите и условите за остварување на 
целите од јавниот интерес.  

3. Договорот не става ниту еден приватен давател на услуги во привилегирана положба во 
однос на неговите конкуренти.  

Други прашања покренати во рамки на предметот:  

Две други прашања биле покренати, но СП не ги разгледувал:  

• Времето кога треба да се утврди вредноста на договорот заради прагот, во случај кога 
нема јавен конкурс;  

• Времето кога се утврдува која директива, или која верзија на директива, би се 
применувала кога нема јавен конкурс.  
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Глава 5 Избор на економските оператори – основи за исклучување 

Контекст 

Целта на изборот на економските оператори е да се идентификуваат оние оператори кои ќе 
бидат способни да го извршат договорот.  

Изборот на економските оператори, по правило, опфаќа две различни фази:  

1. Договорниот орган утврдува дали постојат основи за исклучување на економскиот 
оператор од учество во постапка за доделување на договор за јавна набавка.  

2. Договорниот орган анализира дали економските оператори кои не се исклучени ги 
исполнуваат минималните услови за утврдување на способноста.  

Клучните предмети во врска со втората фаза од изборот се опфатени подолу во Глава 6, „Избор 
на економските оператори – утврдување на способноста“. 

Во постапките со две фази16, економските оператори кои се избрани потоа се покануваат да 
поднесат понуди, да преговараат или да учествуваат во дијалог. Кај отворената постапка се 
евалуираат само понудите поднесени од избраните економски оператори. 

Задолжителни основи за исклучување: Договорниот орган е должен да исклучи одредени 
економски оператори од учество во постапка за доделување договор за јавна набавка. 
Исклучувањето се однесува на економски оператори кои се осудени со правосилна пресуда за 
едно или повеќе кривични дела наведени во член 45(1) од Директивата. Наведените дела 
вклучуваат учество во криминална организација, корупција, измама или перење на пари. 
Националното законодавство не смее да го намалува списокот од Директивата.  

Незадолжителни основи за исклучување: Договорниот орган има право, но не е обврзан, да ги 
исклучи од учество во постапка за доделување на договор за јавна набавка оние економски 
оператори кои се опфатени со ситуациите наведени во член 45(2) од Директивата. Овие 
ситуации се однесуваат на работи како што се стечај, прекршоци поврзани со професионалното 
однесување, сериозен професионален прекршок, неплаќање на даноци и придонеси за 
социјално осигурување, како и сериозно лажно претставување. Националното законодавство 
може да одлучи некои од овие основи или сите да бидат задолжителни основи за исклучување.  

Земјите-членки на ЕУ треба да одлучат како да ги внесат овие основи во нивното национално 
законодавство. Тие, исто така, имаат можност да определат дополнителни основи за 
исклучување, освен исклучувањето во врска со професионалните квалификации. Кога земјите-
членки определуваат дополнителни основи за исклучување, мерките мора да бидат 
пропорционални на опфатот и природата на договорот. Националните закони за исклучување 
се предмет на судската пракса на СП, којашто е подетално разгледана во понатамошниот текст. 

Докази дека економскиот оператор не е предмет на задолжителните или незадолжителните 
основи за исклучување: Договорниот орган мора да ги наведе во огласот основите за 
задолжително и/или незадолжително исклучување кои ќе се применуваат. Тој, исто така, мора 
да ги наведе информациите кои се бараат од економските оператори како доказ дека не се 
предмет на основите за исклучување.  

Договорниот орган е должен да ги прифати како доволен доказ оние видови документи коишто 
се наведени во член 45(3) од Директивата. Во некои случаи поврзани со незадолжителните 
основи за исклучување, договорниот орган може да ги определи прифатливите видови докази. 

                                                           
16 Постапките со две фази се ограничената постапка, постапката со преговарање со претходно објавување 
оглас и постапката на конкурентниот дијалог. 
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За дополнителни информации, види: 

Резиме на Сигма за јавните набавки бр. 7, „Избор на економските оператори“ (јануари, 2011 
год.) – http://www.sigmaweb.org/publications/Economic_Operators_Public_Procurement_2011.pdf  

Резиме на Сигма за јавните набавки бр. 24, „Списоци на автоматско исклучување во јавните 
набавки“ (2013) –  

http://www.sigmaweb.org/publications/Exclusion_Lists_Public_Procurement_2013.pdf  

Прирачник на Сигма за обука за јавните набавки, Модул E3, „Избор (утврдување на 
способноста) на кандидатите“ – http://www.sigmaweb.org/publications/46179317.pdf  

Клучни поуки 

1. Важно е во националното законодавство да се направи јасно разграничување помеѓу 
основите за исклучување и критериумите за утврдување на способност: 
• Основите за исклучување се применуваат за економските оператори, независно од 

природата, обемот и предметот на договорот. 
• Критериумите за утврдување на способноста треба да се однесуваат на способноста на 

економскиот оператор за извршување на договорот и треба да се поврзани и сразмерни 
со предметот на договорот.  

2. Доколку се применуваат задолжителни основи за исклучување, исклучувањето на 
конкретниот економски оператор е автоматско, на пример, ако еден економски оператор е 
осуден со правосилна пресуда за перење на пари. 

3. Сериозниот професионален прекршок како причина за исклучување мора да биде докажан 
од страна на договорните органи и да се проценува за секој случај посебно. 

Списоци на автоматско исклучување 

Општите начела од правото на ЕУ и судската пракса на СП укажуваат дека употребата на 
официјални списоци на автоматско исклучување, по правило, не е дозволена според правото 
на ЕУ.  

Види, на пример, C-213/07 Michaniki, C-538/07 Assitur, C-376/08 Serrantoni и Consorzio stabile 
edili и C-465/11 Forposta и ABC Direct Contact. 

За дополнително разгледување на ова прашање, види, Резиме на Сигма за јавните набавки 
бр. 24 „Списоци на автоматско исклучување во јавните набавки“ (2013) – 
http://www.sigmaweb.org/publications/Exclusion_Lists_Public_Procurement_2013.pdf  

 

  

http://www.sigmaweb.org/publications/Economic_Operators_Public_Procurement_2011.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Exclusion_Lists_Public_Procurement_2013.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/46179317.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Exclusion_Lists_Public_Procurement_2013.pdf
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Резиме на пристапот и одлуките на СПЕУ 

Исклучување врз основа на условите за квалификуваноста поврзани со структурата или 
правната форма на економскиот оператор 

СП ја анализирал конкретната формулација на националното законодавство според коешто 
одредени видови економски оператори се исклучувале од постапките за јавните набавки. 
Одлуката за исклучување во овие случаи не се засновала на задолжителните или 
незадолжителните основи за исклучување наведени во Директивата. Причината за 
исклучувањето била структурата или правната форма на економски оператор.  

Во предметот C-357/06 Frigerio Luigi и C., СП пресудил дека Директивата за договори за јавна 
набавка на услуги не дозволувала национално законодавство коешто го ограничувало 
учеството на одреден вид друштво со акционерски капитал. Тој, исто така, потврдил дека не 
можело да се бара од групите на даватели на услуги да стекнат одредена правна форма за да 
поднесат понуда. Во предметот C-305/08 CoNISMa, СП го потврдил начелото дека секое лице 
или субјект што верува дека може да го изврши договорот е квалификувано да поднесе 
понуда. Ставот на СП бил дека Директивата не дозволувала национално законодавство 
коешто ги спречувало групите на универзитети и министерства да поднесуваат понуди.  

Исклучување според основите наведени во директивите 

Во текот на повеќе години, СП анализирал дали незадолжителните основи за исклучување 
наведени во директивите биле таксативни или, пак, списокот можел да се прошири. Тој, исто 
така, го разгледувал начинот како земјите-членки ги спроведуваат основите за исклучување во 
практика. СП заклучил дека се применувале начелата на пропорционалност, транспарентност 
и еднаков третман. 

СП пресудил дека основите наведени во директивите (сега во член 45(2) од Директивата – за 
повеќе детали види контекст од горенаведениот дел) биле таксативни и не ги вклучувале 
основите за исклучување поврзани со професионалните квалификации. Земјите-членки или 
договорните органи не смеат да го дополнуваат списокот на основи за исклучување со основи 
засновани на професионалните квалификации. На пример, во C-31/87 Beentjes, СП ја отфрлил 
можноста за исклучување на кандидат за кој купувачот сметал дека не е способен да ги 
исполни условите од договорот поврзани со работната сила. Види подолу C-213/07 Michaniki 
за дополнително разгледување. 

Дополнителни основи за исклучување 

СП појаснил дека основите наведени во директивите се таксативни само во однос на основите 
за исклучување поврзани со професионалните квалификации. Според тоа, земјите-членки или 
договорните органи имаат право да користат дополнителни мерки за исклучување наменети 
за да се обезбеди почитувањето на начелото на еднаков третман и транспарентност. Начелото 
на пропорционалност значи дека таквите мерки не смеат да го надминуваат она што е 
потребно и оправдано според опфатот и природата на договорот.  

На пример, во C-213/07 Michaniki, СП образложил дека правото на Заедницата не го 
спречувало донесувањето на национални мерки насочени кон избегнување на појавата на 
практики кои би можеле да ја загрозат транспарентноста или да ја нарушат конкуренцијата.  

Мерките во C-213/07 Michaniki биле во врска со исклучувањето на понудувачи кои, исто така, 
биле вклучени и во медиумскиот сектор. Исклучувањето врз тие основи било поттикнато од 
загриженоста дека постоел ризик од мешање од страна на моќните медиуми во постапките за 
доделување на договорот. Исто така, постоела и загриженост поврзана со измама и 
корупција. Како мерки насочени кон обезбедување на почитувањето на начелата на еднаков 
третман и транспарентност, овие видови мерки би можеле да бидат допуштени основи за 
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исклучување. Меѓутоа, дополнителните мерки се предмет на многу важен услов дека мерките 
мора да бидат пропорционални и не смеат да го надминуваат она што е потребно за 
постигнување на целта. Во C-213/07 Michaniki, се сметало дека мерките биле несразмерни, а 
со тоа и незаконски. 

СП пресудил во повеќе други предмети дека дополнителните основи за исклучување кои ги 
применувале земјите-членки биле несразмерни и го надминувале она што е потребно за 
постигнување на целта (види подолу, C-538/07 Assitur и C-376/08 Serrantoni и Consorzio stabile 
edili). Во C-465/11 Forposta и ABC Direct Contact, СП заклучил дека националниот закон со 
којшто се наложува автоматско исклучување на изведувачи поради претходно лошо 
извршување на договори за јавна набавка бил во спротивност со начелото на 
пропорционалност. Основите за исклучување биле „сериозен професионален прекршок“. 

Начелата на транспарентност и еднаков третман биле потврдени во врска со исклучувањето 
поради неплаќање даноци и придонеси за социјално осигурување. Овие основи се помеѓу 
незадолжителните основи наведени во Директивата (види подолу, C-226/04 La Cascina и 
други).  

Во C-74/09 Bâtiments и Ponts Construction и WISAG Produktionsservice, СП ги разгледал доказите 
кои биле потребни за да се докаже плаќањето на даноците и придонесите за социјално 
осигурување. Тој, особено, анализирал дали било дозволено да се обврзат странските 
понудувачи да бидат регистрирани во земјата-членка во којашто се наоѓал договорниот орган. 
СП заклучил дека ова барање било дозволено, доколку се исполнети посебните услови 
поврзани со еднаквиот третман. Овие услови се разгледани подолу во делот за резимето на 
предметите.  

Судска пракса 

Групи на економски оператори – квалификување за учество  

C-357/06 Frigerio Luigi и C. 

Frigerio Luigi и C. Snc против Comune di Triuggio  

Пресуда од 18 декември 2007 година, нема мислење од генералниот адвокат 

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет се однесувал на италијанските национални правила со коишто се ограничувал 
видот на економските оператори кои биле квалификувани да учествуваат во постапка за јавна 
набавка за одредени видови договори. Ефектот на националните правила подразбирал 
автоматско исклучување на одредени видови економски оператори од учество во некои 
постапки за јавна набавка.  

Договорниот орган, Comune di Triuggio (општината Триуџо), предложил да се додели 
петгодишен договор за услуги за чистење на јавните површини на друштво во коешто планирал 
да стекне контролирачко учество. Предложеното доделување било извршено без конкурентна 
постапка за јавна набавка. Друго друштво, Frigerio Luigi (FL), претходно ги обезбедувало овие 
услуги во период од шест месеци преку привремен партнерски договор за заедничко 
вложување.  

Друштвото FL го оспорило предложеното доделување на договорот. Договорниот орган тврдел 
дека барањето на FL било недопуштено, бидејќи според соодветното италијанско 
законодавство, договорниот орган би можел да го додели конкретниот договор само на 
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одредени видови друштва со акционерски капитал. Друштвото FL не ги исполнувало тие услови 
за квалификување.  

Законитоста на италијанските национални правила била анализирана во контекст на членовите 
26(1) и 26(2) од Директивата за договори за јавна набавка на услуги. Овие одредби сега се 
вклучени во членовите 4(1) и 4(2) од Директивата 2004/18/ЕЗ. Во својата пресуда, СП упатил на 
основните цели на Директивата за договори за јавна набавка на услуги, кои подразбирале да се 
поттикне внатрешниот пазар и, во тој контекст, да се обезбеди слободното движење на стоки, 
лица, услуги и капитал, како и да се отстранат практиките коишто ја ограничувале 
конкуренцијата. 

Членот 26(1) од Директивата за договори за јавна набавка на услуги дозволува поднесување 
понуди од групи на даватели на услуги. Тој член пропишува дека „од овие групи не може да се 
бара да стекнат посебна правна форма за да поднесат понуда...“. Член 26(2) понатаму одредува 
дека кандидатите или понудувачите кои имаат право да ја вршат соодветната услужна дејност 
во земјата-членка каде што се основани „не смеат да бидат одбиени само врз основа на тоа 
што, според правото на земјата-членка во којашто се доделува договорот, од нив се бара да 
бидат или физички или правни лица“. 

СП пресудил дека членот 26(2) не дозволувал национално законодавство како она што се 
разгледувало во овој предмет. Таквото законодавство ги исклучувало економските оператори 
од постапка за јавна набавка врз основа на тоа дека тие немале одредена правна форма. Тој, 
исто така, потврдил дека членот 26(1) од Директивата за договори за јавна набавка на услуги 
подразбирал дека не можело да се бара од групите на даватели на услуги да стекнат одредена 
правна форма за да поднесат понуда. 

Директива за јавниот сектор 2014/24/ЕУ 

Член 19 од Директивата за јавниот сектор од 2014 година содржи слични одредби како оние 
во член 26 од Директивата за договори за јавна набавка на услуги и член 4 од Директивата: 

Член 19(1): „Економските оператори кои, според правото на земјата-членка во којашто се 
основани, имаат право да ја обезбедуваат соодветната услуга, не смеат да бидат ограничени 
само врз основа на тоа што, според правото на земјата-членка во којашто се доделува 
договорот, од нив се бара да бидат или физички или правни лица.“ 

C-305/08  CoNISMa 

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) против Regione Marche 

Пресуда од 23 декември 2009 година, мислење на генералниот адвокат од 3 септември 2009 
година 

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет произлегол од одлуката на еден италијански договорен орган да исклучи група на 
непрофитни тела од постапка за јавна набавка.  

Предметот се однесувал на повик за поднесување понуди од страна на Regione Marche 
(регионот Марке) за договор за услуги за морски и сеизмички податоци и поврзани активности. 
CoNISMa била група од 14 универзитети и владини министерства којашто сакала да поднесе 
понуда. Regione Marche сметал дека италијанското законодавство го исклучувало овој вид тело 
од оние кои се квалификувани да поднесат понуда. Затоа тој ја исклучил групата CoNISMa од 
постапката за јавната набавка. CoNISMa изјавила жалба против оваа одлука. 
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СП се произнесол дека член 45 од Директивата не го спречува учеството на група (конзорциум) 
од овој вид во постапка за јавна набавка. Тој навел дека оваа квалификуваност за учество била 
валидна дури и ако групата (конзорциумот) била претежно непрофитна и немала организирана 
деловна структура или редовно присуство на пазарот. СП заклучил дека секое лице или субјект 
коишто верувале дека се способни да го извршат договорот биле квалификувани да поднесат 
понуда (став 42). СП образложил дека „законодавецот на Заедницата немал за цел да го 
ограничи концептот на ’економски оператор кој ги нуди своите услуги на пазарот‘ само на 
оператори кои се структурирани како деловни субјекти или да наложи одредени услови коишто 
можат да го ограничат пристапот до постапките за јавна набавка, уште од почетокот, врз основа 
на правната форма и внатрешната организација на економскиот оператор“ (став 35). 

СП, исто така, се произнесол дека Директивата не го дозволувала толкувањето на национално 
законодавство како она што се анализирало во овој предмет. Од толкувањето на националното 
законодавство произлегло дека на субјектите како што се универзитетите и институтите за 
истражување, коишто главно работеле на непрофитна основа, им било забрането да поднесат 
понуда за јавна набавка. 

 

Директива за јавниот сектор 2014/24/ЕУ 

Член 19 од Директивата за јавниот сектор од 2014 година го потврдува ова начело: 

Член 19(2) „Групите на економски оператори, вклучувајќи ги и привремените здружувања, 
можат да учествуваат во постапки за јавни набавки. Договорните органи од нив не смеат да 
бараат да имаат одредена правна форма за да поднесат понуда или пријава за учество.“ 

Забелешка 

Подолу се анализирани пет предмети. Во првите три предмети (C-213/07 Michaniki, C-538/07 
Assitur и C-376/08 Serrantoni и Consorzio stabile edili), СП го разгледувал прашањето за 
исклучување кога не постоеле релевантни, детални одредби на ЕУ. Во такви случаи, од 
суштинско значење е анализирањето на општите начела. Во последните два предмета (C-
465/11 Forposta и ABC Direct Contact и C-74/09 Bâtiments и Ponts и WISAG Produktionsservice), 
општите начела се применувале во ситуации кога постоело релевантно законодавство на ЕУ за 
основите за исклучување, но земјите-членки имале дискреционо право да го одредат 
деталниот начин за спроведување на Директивата.  

 

Исцрпен список на основи за исклучување во врска со професионалните квалификации и 
дополнителните основи за исклучување кои се предмет на начелото на пропорционалност 

C-213/ 07 Michaniki 

Michaniki против Ethniko Simvoulio Raiditileorasis  

Пресуда од 16 декември 2008 година, мислење на генералниот адвокат од 8 октомври 2008 
година 

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет се однесувал на грчкото законодавство коешто го забранувало доделувањето на 
договори за јавна набавка на медиумски претпријатија или на одредени друштва или поединци 
поврзани со или кои работат за медиумски претпријатија. Ефектот на националното 
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законодавство подразбирал автоматско исклучување на одредени видови економски 
оператори од учество во постапки за јавна набавка.  

Друштвото Michaniki било понудувач кој не бил избран во конкурентна постапка за доделување 
договор за јавна набавка на работи за изградба на насип и техничка инфраструктура за нова 
експресна железничка линија. Во постапката за доделување на договорот се применувала 
Директивата за договори за јавна набавка на работи. Договорниот орган одлучил да го додели 
договорот на друштвото S. За да го склучи договорот со друштвото S, на договорниот орган 
му бил потребен формален сертификат издаден од официјален орган. Сертификатот 
потврдувал дека друштвото S го почитувало Законот за медиумски претпријатија. Друштвото 
Michaniki, неизбран понудувач, барал поништување на сертификатот за друштвото S.  

Исцрпен список на основи за исклучување во врска со професионалните квалификации: Во 
член 24(1) од Директивата за договори за јавна набавка на работи се наведени седум 
незадолжителни основи за исклучување на економските оператори од учество поврзани со 
„професионалните квалификации“. Овие квалификации опфаќаат работи како што се 
професионалната чесност, солвентност и економска и финансиска способност.  

 

Основи за исклучување во врска со професионалните квалификации 

Директива за договори за јавна набавка на работи – член 21(1) 

„Од учество во договорот може да биде исклучен секој изведувач кој: 

(а) е во стечај или во постапка на ликвидација, неговите активности ги спроведува суд, има 
склучено аранжман со доверители, неговите деловни активности се суспендирани или е во 
слична состојба која е резултат на слична постапка според националното законодавство и 
прописи; 

(б) е во постапка за прогласување стечај, постапка за одлука за задолжителна ликвидација или 
судска управа или е во аранжман со доверители или во каква било слична постапка согласно 
со националните закони и прописи; 

(в) е осуден за прекршок во врска со неговото професионално однесување со пресуда која 
има сила на рес јудиката (правосилна пресуда); 

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

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

(ѓ) не ги исполнил обврските во врска со плаќање даноци во согласност со правните одредби 
на земјата во која е регистриран или со одредбите на земјата на договорниот орган; 

(е) е виновен за сериозно лажно претставување при доставување на информациите потребни 
согласно со оваа глава.“ 

 

Директива за јавниот сектор 2014/24/ЕУ 

Основите за исклучување се утврдени во член 57 од Директивата за јавниот сектор од 2014 
година. За дополнителни детали види ја белешката на крајот од овој дел. 
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Во однос на член 24 од Директивата за договори за јавна набавка на работи, СП укажал дека 
пристапот на законодавецот бил „да се усвојат само основи за исклучување кои се засноваат на 
објективното утврдување на факти или однесување својствено за засегнатиот изведувач коишто 
го дискредитираат неговиот професионален углед или ја доведуваат во прашање неговата 
економска и финансиска способност за извршување на работите опфатени со договорот за 
јавната набавка за којшто тој поднесол понуда“ (став 42).  

СП пресудил дека списокот на основи за исклучување поради причини во врска со 
професионалните квалификации на економскиот оператор бил исцрпен список. Земјите-членки 
или договорните органи не смееле да го дополнуваат списокот на основи за исклучување 
засновани на професионалните квалификации. 

Според СП, исцрпниот карактер на списокот со основите „не ја исклучува можноста земјите-
членки да задржат или да усвојат материјални правила кои, особено, се наменети за да се 
обезбеди... почитувањето на начелото на еднаков третман... и на транспарентност... во секоја 
постапка за доделување договор за јавна набавка“ (став 43).  

СП понатаму објаснува дека според тие начела економските оператори требало да се наоѓаат 
во еднаква положба, како при изготвување на своите понуди така и при евалуацијата на 
понудите. Тие начела ја сочинуваат основата на Директивата за јавните набавки, којашто 
договорните органи се должни да ја почитуваат. Договорните органи, исто така, мора да 
обезбедат дека не постои дискриминација помеѓу економските оператори (ставови 45 и 46). 

Дополнителни основи за исклучување кои се предмет на начелото на пропорционалност: СП 
заклучил дека земја-членка има право да предвиди дополнителни мерки за исклучување 
наменети за да се обезбеди почитувањето на начелото на еднаков третман и транспарентност. 
Таквите дополнителни мерки се дозволени ако не се однесуваат на професионалните 
квалификации. СП потврдил дека земјите-членки имаат право на одреден степен на дискреција 
при донесување на овие мерки. Меѓутоа, во согласност со начелото на пропорционалност, 
таквите мерки не смеат да го надминуваат она што е потребно за постигнување на целта 
(ставови 47, 48 и 55-57). 

Во предметот C-213/07 Michaniki, Грција сметала дека постоел ризик медиумските 
претпријатија незаконски да влијаат врз одлуката за доделување на договорот за јавната 
набавка, на пример, преку масовни информативни кампањи. СП потврдил дека правото на 
Заедницата не ја спречувало примената на националното право кое имало за цел да се избегне 
ризикот од практики коишто би можеле да ја загрозат транспарентноста и да ја нарушат 
конкуренцијата. Меѓутоа, конкретниот закон на Грција доведувал до автоматско исклучување 
на економските оператори поради нивната поврзаност со медиумите. Овие економски 
оператори немале начин да покажат дека не постоел реален ризик од појава на опасноста 
којашто мерките имале за цел да ја избегнат. СП пресудил дека автоматската и апсолутна 
природа на забраната била несразмерна и не била дозволена согласно со правото на ЕУ 
(ставови 58-68). 

C-538/07  Assitur 

Assitur против Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano 

Пресуда од 19 мај 2009 година, мислење на генералниот адвокат од 10 февруари 2009 година 

Барање за прелиминарна одлука 

СП повторно го разгледал прашањето за дополнителните основи за исклучување во однос на 
италијанското законодавство. Овој закон ги исклучувал понудувачите од учество во истата 
постапка за јавна набавка кога постоеле одредени односи на контрола и поврзаност. Ефектот на 
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националното право подразбирал автоматско исклучување на одредени поврзани економски 
оператори од учество во постапки за јавна набавка.  

Овој предмет се однесувал на доделувањето на договор за курирски услуги. Во времето на 
спроведување на постапката се применувала Директивата за договори за јавна набавка на 
услуги. Договорниот орган поканил тројца понудувачи да учествуваат во постапката за јавна 
набавка: SDA, Poste Italiane и Assitur. Друштвото Assitur побарало од договорниот орган да ги 
исклучи SDA и Poste Italiane од постапката за јавната набавка поради поврзаност помеѓу двете 
друштва. Договорниот орган ја истражил наводната поврзаност. Тој го одбил барањето на 
Assitur и одлучил договорот да го додели на друштвото SDA, коешто ја поднело најниската 
понуда. Друштвото Assitur изјавило жалба за поништување на одлуката за доделување на 
договорот. 

СП го применил истиот пристап како во предметот C-213/07 Michaniki. Тој потврдил дека 
списокот со седумте основи за исклучување во врска со професионалните квалификации бил 
исцрпен список. Меѓутоа, овој список не ги спречувал земјите-членки да имаат материјални 
правила насочени кон обезбедување транспарентност и еднаков третман на понудувачите. 
Според СП, јасно било дека засегнатиот национален закон имал за цел да i) спречи какво било 
тајно договарање помеѓу учесниците во постапката за доделување договори и ii) да обезбеди 
еднаков третман и транспарентност. Сепак, националното законодавство мора да се анализира 
во однос на начелото на пропорционалност (ставови 19-24). 

Имајќи го предвид начелото на пропорционалност, СП исто така упатил на потребата да се 
обезбеди најширокото можно учество на понудувачите. СП пресудил дека предметното 
национално законодавство го надминало она што било потребно за да се постигне целта за 
обезбедување еднаков третман и транспарентност (став 30). Националното право систематски 
ги исклучувало поврзаните понудувачи. Ова исклучување се вршело без да им се овозможи на 
понудувачите да покажат дека не постоел реален ризик од загрозување на транспарентноста и 
нарушување на конкуренцијата. Националното законодавство не било во согласност со правото 
на ЕУ. 

C-376/08  Serrantoni 

Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili Scrl против Comune di Milano 

Пресуда од 23 декември 2009 година, нема мислење од генералниот адвокат 

Барање за прелиминарна одлука 

СП дополнително го анализирал ова прашање во врска со друг закон на Италија. Предметниот 
закон го забранувал учеството во истата постапка за јавна набавка на членовите од постојан 
конзорциум17 и на поединечните членови на конзорциум. Ефектот на националното право било 
автоматското исклучување на постојаните конзорциуми и нивните членови од учество во 
одредени постапки за доделување на договор за јавна набавка. 

Овој предмет произлегол од повик за поднесување понуди за договор за јавна набавка на 
работи во врска со покраинската управа за водење на матичните книги. Вредноста на договорот 
била под финансискиот праг на ЕУ за договори за јавна набавка на работи, што значело дека не 

                                                           
17 Според италијанското законодавство, постојан конзорциум се создава кога економските оператори се 
согласуваат заеднички да учествуваат во договори за јавна набавка. Преку договорот, којшто е со 
времетраење од најмалку пет години, се воспоставува заедничко вложување.  



86 

се применувале деталните одредби од Директивата. Според тоа, СП ја ограничил својата 
анализа на примена на основните начела. 

Предметното италијанско законодавство имало различен третман кон постојаните 
конзорциуми во споредба со другите договори за заедничко работење помеѓу економските 
оператори. СП пресудил дека автоматското исклучување коешто се применувало за еден вид 
конзорциум не претставувало еднаков третман. СП пресудил дека дури и ако исклучувањето се 
применувало без разграничување, одредба којашто наложувала автоматско исклучување не би 
била во согласност со начелото на пропорционалност. Според СП, исто така, веројатно е дека 
ваквиот вид на одредба би ги одвратила економските оператори од други земји-членки. 
Одредбата би можела да ги одврати економските оператори да се регистрираат во одредена 
земја-членка преку воспоставување на постојани конзорциуми со националните економски 
оператори. Според тоа, оваа одредба би можела да ги попречи слободата на основање и 
слободата на давање услуги. Националното законодавство не било во согласност со правото на 
ЕУ. 

Незадолжителни основи за исклучување и примена во практика 

Во предметот C-226/04 La Cascina и други18, СП анализирал како незадолжителните основи за 
исклучување поради неплаќање данок и придонеси за социјално осигурување се применувале 
во практика во Италија.  

СП потврдил дека земјите-членки би можеле да одлучат да не ги применуваат 
незадолжителните основи за исклучување. Доколку одлучеле да ги применуваат овие основи, 
тие имале дискреционо право да одредат како ќе се применуваат основите. СП потврдил дека 
практиките помеѓу земјите-членки би можеле да се разликуваат (став 23).  

Во овој случај, конкретниот проблем бил датумот до кога требало да се платат даноците и 
придонесите за социјално осигурување. СП истакнал повеќе опции за можниот датум. Тој 
потврдил дека рокот би можел да биде определен или со националното законодавство или да 
го одредат договорните органи. Од практичен аспект, клучниот наод на СП бил дека начелата 
на транспарентност и еднаков третман наложувале [рокот] да биде „определен со апсолутна 
сигурност и да биде објавен“. Оваа мерка обезбедувала дека економските оператори би знаеле 
точно кои се процедуралните барања и дека истите барања се применуваат за сите (став 32). 

Неодамна, СП анализирал како се применувале во практика други незадолжителни основи за 
исклучување, овој пат во Полска. Предметот C-465/11 Forposta и ABC Direct Contact19 се 
однесувал на основите за исклучување наведени во член 45(2)(г) од Директивата, во врска со 
сериозен професионален прекршок.  

Член 45(2)(г) од Директивата 

„Секој економски оператор може да биде исклучен од учество во договор кога тој економски 
оператор: 

… 

                                                           
18 Здружени предмети C-226/04 и C-228/04; за постапката се применувала Директивата за договори за 
јавна набавка на услуги.  
19 C- 465/11 Forposta SA, ABC Direct Contact sp. z o.o. против Poczta Polska 
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(г) е виновен за сериозен професионален прекршок докажан со какви било средства што 
може да ги прикажат договорните органи...“ 

СП го разгледувал законот во Полска според којшто договорните органи биле должни да ги 
исклучат економските оператори кои лошо ги извршиле претходните договори за јавна 
набавка. Ефектот на законот бил автоматско исклучување на одредени економски оператори 
кои бележеле лоша изведба од учество во постапки за јавна набавка.  

Во пресудата, СП го искажал својот став за тоа што претставува „професионален прекршок“ и 
„сериозен професионален прекршок“ во контекст на член 45(2)(1) од Директивата. Тој заклучил 
дека одредбите во полскиот ЗЈН го надминувале дискреционото право на земјите-членки на ЕУ 
при спроведувањето на основите за исклучување утврдени во член 45(2) од Директивата. Тој, 
исто така, се произнесол дека автоматската природа на исклучувањето била во спротивност со 
Директивата, бидејќи го лишувала договорниот орган од овластувањето да ја проценува, на 
основа од случај до случај, сериозноста на наводното погрешно однесување. 

Во оваа публикација е вклучен целосен препис на C-465/11 Forposta и ABC Direct Contact, како и 
подетална анализа. 

Белешка: Општите начела од правото на ЕУ и судската пракса на СП укажуваат дека употребата 
на официјални списоци на автоматско исклучување, по правило, не е дозволена според 
правото на ЕУ. За дополнително разгледување на ова прашање, види, Резиме на Сигма за 
јавните набавки бр. 24 „Списоци на автоматско исклучување во јавните набавки“ (2013) – 
http://www.sigmaweb.org/publications/Exclusion_Lists_Public_Procurement_2013.pdf  

Директива за јавниот сектор 2014/24/ЕУ 

Основите за исклучување се утврдени во член 57 од Директивата за јавниот сектор од 2014 
година. 

Во член 57(4) се наведени незадолжителните основи за исклучување, коишто земјите-членки 
можат да ги направат задолжителни. Овој список сега опфаќа основи поврзани со претходно 
лошо извршување на договор. 

Член 57(4)(е) 

„...ако економскиот оператор покаже значајни или постојани недостатоци во извршувањето 
на суштинско барање во рамки на договор за јавна набавка, претходен договор со договорен 
субјект или претходен договор за концесија, коишто резултирале со предвремено 
раскинување на тој претходен договор, со надомест на штета или други слични санкции.“ 

Докази за усогласеност 

C-74/09  Bâtiments et Ponts и WISAG Produktionsservice 

Bâtiments et Ponts Construction и WISAG Produktionsservice GmbH против Berlaymont 2000 

Пресуда од 15 јули 2010 година, мислење на генералниот адвокат од 15 април 2010 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Во овој предмет, СП анализирал дали доказите кои еден договорен орган ги бара од 
понудувачите за да покажат дека го платиле данокот и придонесите за социјално осигурување 
биле дозволени според правото на ЕУ.  

http://www.sigmaweb.org/publications/Exclusion_Lists_Public_Procurement_2013.pdf
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Овој предмет произлегол од долг спор за договор доделен во 1995 год. за реновирање на 
централната зграда на Европската комисија (Берлемон) во Брисел. Во изменетиот оглас во 
Службениот весник на Европската унија (OJEU) за работи за реновирање се барале докази 
дека се платени даноците и придонесите за социјално осигурување. Од белгиските фирми се 
барало да бидат запишани во професионалниот регистар во Белгија. Странските фирми требало 
да обезбедат копија од потврдата на пријавата за регистрација до надлежниот белгиски орган 
(комисија за регистрација). Комисијата за регистрација потоа ја оценувала усогласеноста, врз 
основа на доказите поднесени од странската фирма. Огласот во OJEU гласел:  

„Во однос на валидноста на понудата (во моментот кога е поднесена), доволно е кон 
понудата да се приложи копија од пријавата за регистрација. Не може да се донесе 
одлука за доделување на договорот пред надлежниот орган да донесе одлука за 
пријавата.“ 

Белгиското друштво „BPC“ и германското друштво „WIG“ формирале конзорциум, BPC-WIG, со 
цел да поднесат понуда. Друштвото BPC било запишано во соодветниот професионален 
регистар на Белгија. Друштвото WIG доставило документи од германските органи како доказ 
дека го платило данокот и придонесите за социјално осигурување. Ниту друштвото WIG ниту 
конзорциумот BPC-WIG не доставиле копии од пријавата за регистрација до надлежниот 
белгиски орган. Всушност, тие ги поднеле пријавите дури по крајниот рок за поднесување на 
понудите. Нивните регистрации биле потврдени дури по денот на доделувањето на договорот.  

Конзорциумот BPC-WIG не бил избран во постапката за јавната набавка. Тој изјавил жалба 
против одлуката и барал надомест на штета. Белгискиот суд се произнесол дека конзорциумот 
BPC-WIG не бил квалификуван за да поднесе понуда затоа што не ги доставил потребните 
документи. 

СП потврдил дека формулацијата од Директивата за договори за јавна набавка на работи20 била 
јасна: договорен орган може да исклучи понудувач кој не ги исполнил обврските во земјата-
членка каде што се наоѓа договорниот орган. Исто така, дозволена е и посебна контрола (став 
48). Законски е да се бара од понудувачот да се регистрира во земјата-членка во којашто се 
наоѓа договорниот орган, под услов барањата за регистрација да не i) го усложнуваат или 
одложуваат учеството на засегнатиот понудувач, или ii) да не доведат до прекумерни 
административни давачки (ставови 42 и 49). Во овој случај, доказите кои се барале биле 
ограничени на копија од потврдата на пријавата. Одлуката за доделување на договорот било 
предвидено да се донесе дури по завршувањето на регистрацијата. СП заклучил дека пресудата 
на белгискиот суд била законска.  

СП потврдил дека, исто така, било дозволено да се провери дали се платени даноците и 
придонесите за социјално осигурување во земјата-членка каде што се наоѓал понудувачот. 
Директивата за договори за јавна набавка на работи јасно пропишува дека договорните органи 
мора да ги прифатат потврдите за усогласеност од надлежни органи во други земји-членки како 
убедливи докази. Според тоа, проверката треба да се ограничи на формалните прашања. 
Формалните прашања вклучуваат обезбедување дека доставените потврди од земјата-членка 
на понудувачот се автентични или доволно нови (ставови 63-64). 

Овој предмет се однесува на основите за исклучување за неплаќање на даноци и придонеси за 
социјално осигурување. СП бил јасен дека неговата одлука имала поширока примена и дека 
важела за секоја од основите за исклучување наведени во Директивата за договори за јавна 

                                                           
20 Овој предмет се однесува на член 24 од Директивата за договори за јавна набавка на работи, 
сега член 45(2) од Директивата 2004/18/ЕЗ. 
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набавка на работи21. Оваа одлука треба да се применува „доколку таквата обврска не го 
попречува или одложува учеството на изведувачот во постапката за доделување на договорот 
за јавната набавка и не доведува до прекумерни административни давачки, како и под услов 
нејзината единствена цел да биде проверката на професионалните квалификации на 
засегнатиот изведувач во смисла на таа одредба“ (став 53). 

Директива за јавниот сектор 2014/24/ЕУ 

Директивата за јавниот сектор од 2014 година содржи проширени и ревидирани одредби во 
кои се опфаќаат основите за исклучување. Овие одредби се утврдени во член 57.  

Член 57(1) вклучува нови, дополнителни, задолжителни основи за исклучување, вклучувајќи 
ги кривичните дела на детски труд и трговија со луѓе и неплаќањето на даноци и придонеси за 
социјално осигурување.  

Член 57(4) вклучува нови, дополнителни, незадолжителни основи за исклучување, 
вклучувајќи го колузивното однесување, судирите на интереси и „значајните или постојани 
недостатоци“ во извршувањето на договорите за јавна набавка. 

Член 57(6) пропишува дека во одредени случаи на договорниот орган нема да му биде 
дозволено да исклучи економски оператор од постапка за јавна набавка иако се препознаени 
основи за исклучување. Оваа одредба се применува кога економскиот оператор може да 
покаже дека тој е доволно веродостоен, иако постојат релевантни основи за исклучување, 
како и кога тој исполнува одредени строги услови. 

 

  

                                                           
21 Член 24 од Директивата за договори за јавна набавка на работи, сега член 45(2) од 
Директивата.  
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C-465/11  Forposta и ABC Direct Contact 

Forposta SA, ABC Direct Contact sp. z o.o. против Poczta Polska 

Пресуда од 13 декември 2012 година, нема мислење од генералниот адвокат 

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет е особено важен за следната тема: 

Избор на економските оператори – незадолжителни основи за исклучување 

Клучни делови од пресудата за целите на оваа тема се: 

Правен контекст – правото на Европската унија ставови 3-5 

Правен контекст – полското законодавство став 6 

Факти ставови 7-14 

Прашања упатени до СПЕУ  став 15 

Анализа и пресуда ставови 22-41 

Упатувањата на ставовите во продолжение (во загради) се однесуваат на ставови од пресудата. 

Резиме на фактите (ставови 7-14) 

Во овој предмет, СП анализирал една одредба од полскиот Закон за јавните набавки (полскиот 
ЗЈН) којашто наложувала автоматско исклучување на кандидати или понудувачи од постапка за 
јавна набавка. Одредбата се однесувала на исклучување врз основа на сериозен 
професионален прекршок во одредени околности. 

Poczta Polska (PP) е друштво во сопственост на Министерството за државен трезор на Полска, 
коешто работи во секторот за поштенски услуги. Тоа е договорен орган во смисла на значењето 
од Директивата за секторските дејности. Друштвото PP спровело отворена постапка за 
доделување на договор за јавна набавка, во делови (лотови), за обезбедување на одредени 
поштенски услуги. 

Друштвото PP ги избрало понудите поднесени од друштвата Forposta SA и ABC Direct Contract sp. 
z o.o (ABC) како најповолни во споредба со другите делови од набавката. Потоа, друштвото PP 
им предложило договори на Forposta и ABC. На денот кога истекувал рокот за склучување на 
договорите, друштвото PP ја поништило постапката за јавната набавка поради тоа што Forposta 
и ABC биле предмет на задолжително исклучување од постапката според членот 24(1)(1a) од 
полскиот ЗЈН. 

Правото на ЕУ (ставови 3-5) 

Член 45(2) од Директивата 2004/18/ЕЗ – лична состојба на кандидатот или понудувачот; член 53 
од Директивата 2004/17/ЕЗ – квалификации и утврдување на способност; и член 54 од 
Директивата 2004/17/ЕЗ – критериуми за утврдување на способност 

Полското законодавство (став 6) 

Член 24(1)(1а) од полскиот ЗЈН, којшто се применува и за јавниот сектор и за секторот за 
комунални дејности, пропишува: 
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„Од постапките за доделување на договори за јавна набавка се исклучуваат: 

(1a) економските оператори со кои соодветниот договорен орган го поништил, раскинал или се 
откажал од договор за јавна набавка поради околности за кои е одговорен економскиот 
оператор, каде што поништувањето, раскинувањето или откажувањето се случило во период од 
три години пред започнувањето на постапката и вредноста на неизвршениот дел од договорот 
изнесува најмалку 5% од вредноста на договорот.“ 

Forposta и ABC изјавиле жалба против одлуката за поништување на постапката за јавната 
набавка. Тие тврделе дека одредбата во полскиот ЗЈН била во спротивност со член 45(2)(г) од 
Директивата.  

Директива 2004/18/ЕЗ 

Член 45(2)(г) 

„Секој економски оператор може да биде исклучен од учество во договор кога тој економски 
оператор: 

… 

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

Друштвата тврделе дека опфатот на условите определени во полскиот ЗЈН бил многу поширок 
од условите определени во правото на ЕУ. Тие тврделе дека во овој случај не настанал никаков 
сериозен професионален прекршок. 

Пресуда (ставови 22-41) 

СП потврдил дека концептите на „професионален“, „сериозен“ и „прекршок“ во член 45(2)(г) од 
Директивата би можеле да се „дефинираат и образложат“ во националното право, под услов 
тоа да биде во согласност со правото на ЕУ (став 26). Потоа, СП ги разгледал овие концепти и 
одредбите од полскиот ЗЈН во контекст на правото на ЕУ. 

Што претставува „професионален прекршок“? СП потврдил дека „професионалниот 
прекршок“ го опфаќа секое несоодветно однесување коешто влијае врз професионалниот 
кредибилитет на економскиот оператор. Професионалниот прекршок не бил ограничен на 
повредите на етичките стандарди утврдени од професионалниот дисциплински орган. Тој, исто 
така, не бил ограничен на правосилна пресуда. СП упатил на барањето според коешто 
договорниот орган требало да го докаже професионалниот прекршок „со какви било средства 
што може да ги прикаже“. СП се произнесол дека непочитувањето на договорните обврски од 
страна на економскиот оператор, во принцип, би можело да се смета како професионален 
прекршок (ставови 27-29). 

Што претставува „сериозен прекршок“? СП утврдил дека концептот на „сериозен прекршок“, 
по правило, би требало да се сфати како однесување коешто покажувало „умисла или сериозна 
небрежност“. Тој сметал дека неправилно, неточно или неисправно извршување на целиот 
договор или, пак, на дел од договорот би можело да покаже ограничена професионална 
способност. Меѓутоа, таквото извршување автоматски не се сметало како „сериозен прекршок“ 
(став 30).  

Не се дозволува автоматско исклучување: СП навел: „За да се утврди дали постои ’сериозен 
прекршок‘, во принцип, треба да се спроведе посебна и индивидуална оцена на однесувањето 
на засегнатиот економски оператор“ (став 31). Тој истакнал дека полскиот ЗЈН определил 
параметри коишто му наложуваат на договорниот орган автоматски да исклучи економски 
оператор поради претходно погрешно однесување. СП се произнесол дека полскиот ЗЈН го 
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лишувал договорниот орган од овластувањето да ја проценува, на основа од случај до случај, 
сериозноста на наводното погрешно однесување (став 34). 

Полскиот Закон за јавните набавки (полскиот ЗЈН): СП се произнесол дека концептот во 
полскиот ЗЈН на „околности за кои е одговорен економскиот оператор“ бил многу широк. Тој би 
можел да вклучува други ситуации покрај однесувањето кое покажува умисла или сериозна 
небрежност. СП заклучил дека концептот на „сериозен прекршок“ не би можел да се замени со 
концептот од полскиот ЗЈН на „околности за кои е одговорен економскиот оператор“ (став 33). 

СП одлучил дека членот 24(1)(1а) од полскиот ЗЈН го надминувал дискреционото право на 
земјите-членки на ЕУ при спроведувањето на условите за основите за исклучување утврдени во 
член 45(2) од Директивата (став 40).  

Основите за исклучување во членот 24(1)(1а) од полскиот ЗЈН:  

• го надминувале опфатот на исцрпниот список;  

• не би можеле да се оправдаат врз основа на заштитата на јавниот интерес, правните 
интереси на договорните органи, или одржувањето на лојална конкуренција помеѓу 
економските оператори;  

• не биле дозволени според начелата или другите правила од законодавството на ЕУ за 
јавните набавки (став 37).  

Исцрпен список на основи за исклучување во врска со професионалните квалификации: СП го 
разгледал списокот на основи за исклучување во врска со професионалните квалификации во 
член 45(2) од Директивата. СП потврдил дека овој список во врска со професионалните 
квалификации бил исцрпен и дека, според тоа, на земјите-членки не им било дозволено да го 
дополнуваат списокот (став 40).  

Единствено кога основите за исклучување не се однесувале на професионалните 
квалификации на економските оператори би можело да се размисли дали тие основи биле 
дозволени (став 39). 

Примена за секторски договори: Формулацијата на Директивата за секторските дејности 
2004/17/ЕЗ во врска со основите за исклучување не е иста како во Директивата 2004/18/ЕЗ. 
Сепак, СП разјаснил дека основите за исклучување во врска со професионалните квалификации, 
вклучувајќи ги основите за сериозен професионален прекршок, исто така, би можеле да се 
применуваат за секторот на комуналните дејности (ставови 23-24). 

Одлука (парафразирана) 

1. Член 45(2) од Директивата не дозволува национално законодавство, како што е полскиот 
ЗЈН, коешто дефинира случаи на сериозен професионален прекршок кои доведуваат до 
автоматско исклучување на економски оператор од постапка за јавна набавка. 

2. Начелата или правилата на ЕУ за јавните набавки не дозволуваат со националното 
законодавство да се врши автоматско исклучување на економски оператор заради (i) 
заштита на јавниот интерес, (ii) заштита на правните интереси на договорните органи, или 
(iii) одржување на лојална конкуренција помеѓу економските оператори. 

Други прашања опфатени во пресудата 

Надлежноста на полското тело одговорно за одлучување  ставови 16-18 

Допуштеност на барањето за прелиминарна одлука   ставови 19-21 

Временско ограничување на правното дејство на пресудата  ставови 42-49 
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Глава 6 Избор на економските оператори – утврдување на способноста 

Контекст 

Целта на изборот на економските оператори е да се идентификуваат оние оператори кои ќе 
бидат способни да го извршат договорот.  

Изборот на економските оператори, по правило, опфаќа две различни фази.  

1. Прво, договорниот орган утврдува дали постојат основи за исклучување на економскиот 
оператор од учество во постапка за доделување на договор за јавна набавка.  

2. Второ, договорниот орган анализира дали економските оператори кои не се исклучени 
ги исполнуваат минималните услови за утврдување на способноста. 

Клучните случаи во врска со првата фаза од изборот се опфатени во Глава 5, „Избор на 
економските оператори – основи за исклучување“. 

Во постапките со две фази22, економските оператори кои се избрани потоа се покануваат да 
поднесат понуди, да преговараат или да учествуваат во дијалог. Кај отворената постапка се 
евалуираат само понудите поднесени од избраните економски оператори. 

Во членовите од 47 до 51 од Директивата се одредени информациите или доказите коишто 
договорните органи можат да ги побараат од економските оператори при изборот на 
понудувачите за да се оцени дали тие ги исполнуваат соодветните минимални услови за 
утврдување на способноста. Постојат два вида на оценување, во врска со:  

• „економската и финансиската состојба“ (член 47),  
• „техничката и/или професионалната способност“ (член 48).  

Види ја белешката на крајот од оваа глава за членовите 58-64 од новата Директива за јавниот 
сектор 2014/24/ЕУ, коишто го опфаќаат изборот на економските оператори. 

Договорните органи можат, но не се обврзани, да ја разгледуваат економската и финансиската 
состојба и техничката и/или професионалната способност. 

За дополнителни информации, види: 

СИГМА (јануари, 2011 год.), „Избор на економските оператори“, Резиме на политиките за 
јавните набавки бр. 7 – 
http://www.sigmaweb.org/publications/Economic_Operators_Public_Procurement_2011.pdf  

СИГМА (2010) „Избор (утврдување на способноста) на кандидатите“, Прирачник за обука за 
јавните набавки, Модул E3 – http://www.sigmaweb.org/publications/46179317.pdf  

                                                           
22 Постапките со две фази се ограничената постапка, постапката со преговарање со претходно објавување 
оглас и постапката на конкурентниот дијалог. 

http://www.sigmaweb.org/publications/Economic_Operators_Public_Procurement_2011.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/46179317.pdf
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Клучни поуки 

1. Критериумите за утврдување на способноста се поврзани со капацитетот на економскиот 
оператор да го изврши предметниот договор.  

2. Критериумите за утврдување на способноста мора да бидат поврзани и сразмерни со 
предметот на договорот.  

3. При докажувањето дека ги исполнува минималните услови дефинирани од договорниот 
орган економскиот оператор може да се повика на способностите на други субјекти, кога 
тоа е соодветно за одреден договор. Тоа важи без оглед на правната природа на врските 
што економскиот оператор ги има со другите субјекти. Економскиот оператор може да се 
повика на ресурсите на други субјекти под услов да може да докаже дека потребните 
ресурси навистина ќе му бидат на располагање. Националното законодавство мора да 
вклучува одредби во таа смисла. 

 

Директива за јавниот сектор 2014/24/ЕУ 

Членот 63(1) пропишува дека, во врска со критериумите за образовни и професионални 
квалификации или за соодветно професионално искуство, „...економските оператори, од 
друга страна, можат да се повикаат на способностите на други субјекти само кога тие 
субјекти ќе ги изведуваат работите или услугите за коишто се потребни таквите 
способности“. 
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Резиме на пристапот и одлуките на СПЕУ 

Економска и финансиска состојба: Во член 47(1) од Директивата е даден список со 
информации или докази коишто можат да се бараат од економските оператори за да ја 
покажат соодветната економска и финансиска состојба. СП потврдил дека списокот не е 
исцрпен. СП, исто така, навел дека правилата за економската и финансиската состојба немале 
за цел да ги ограничат земјите-членки во однос на нивото или начинот на кој ги определувале 
условите (C-76/81 Transporoute против Ministère des travaux publics, C-29/86 Bellini, C-31/87 
Beentjes против државата Холандија).  

Во предметот C-218/11 Édukövízig и Hochtief Construction, СП ја потврдил неисцрпната природа 
на списокот со информации или докази за покажување на економската и финансиската 
состојба. Тој, исто така, потврдил дека земјите-членки имале дискреционо право да 
поставуваат дополнителни услови во тој контекст.  

Техничка и/или професионална способност: Во член 48(2) од Директивата е даден список со 
информации или докази коишто можат да се бараат од економските оператори за да ја 
покажат техничката и/или професионалната способност. Во претходната судска пракса, СП 
потврдил дека овој список не бил исцрпен. Оваа пресуда била потврдена од СП во 
предметите C-218/11 Édukövízig и Hochtief Construction и C-368/10 Комисијата против 
Холандија. СП потврдил дека прописите за техничката и професионалната способност немале 
за цел да ги ограничат земјите-членки во однос на нивото или начинот на кој ги определувале 
условите во овој контекст (C-31/87 Beentjes против државата Холандија).  

Потпирање на способноста на други субјекти: Членовите 47(2) и 47(3) му дозволуваат на 
економскиот оператор, кога е соодветно и за одреден договор, да се повика на способностите 
на други субјекти при докажувањето дека ги исполнува условите за економската и 
финансиската состојба утврдени од договорниот орган. За оваа дозвола економскиот 
оператор треба да докаже дека ресурсите навистина ќе му бидат ставени на располагање. 
Членовите 48(3) и 48(4) ги утврдуваат истите одредби во врска со техничката и/или 
професионалната способност. 

Можноста за потпирање на способноста на други субјекти била потврдена од СП во предметот 
C-218 Édukövízig и Hochtief Construction. Во C-94/12 Swm Costruzioni 2 и Mannocchi Luigino, СП се 
произнесол дека не било дозволено да се определи општо правило со кое се ограничува 
бројот на други субјекти на коишто економскиот оператор би можел да се повика. Меѓутоа, во 
C-95/10 Strong Segurança, СП заклучил дека овие одредби не се подразбирале во постапката 
за доделување на договор за (неприоритетни) услуги од Анекс II Б. 

Процедурални прашања поврзани со доставувањето на докази во фазата на утврдување на 
способноста Предметот C-336/12 Manova се однесувал на фазата на претквалификација во 
постапка за доделување на договор за услуги од Анекс II Б. СП потврдил дека било дозволено 
договорниот орган да побара и да добие информации или документи коишто недостигале во 
првичната пријава. Меѓутоа, за тие документи требало објективно да се покаже дека му 
претходат на определениот рок за поднесување на пријавите. Покрај тоа, барањето не смеело 
неосновано да го става во поповолна или понезавидна положба соодветниот кандидат. 
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Судска пракса 

Докази за економската и финансиската состојба и потпирање на способностите на други 
субјекти 

C-218/11  Édukövízig и Hochtief Construction 

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Construction против 
Magyarországi Fióktelepe, сега Hochtief Solutions против Magyarországi Fióktelepe 

Пресуда од 18 октомври 2012 година, нема мислење од генералниот адвокат 

Барање за прелиминарна одлука 

Оваа публикација вклучува целосен препис на оваа пресуда, како и подетална анализа. 

Во овој предмет, СП ја анализирал законитоста на националните услови во врска со доказите за 
економската и финансиската состојба. Предметот се однесувал на спроведувањето на 
ограничена постапка за доделување договор за изградба на транспортна инфраструктура во 
Унгарија. Постапката била спроведена согласно со Директивата.  

СП ја анализирал законитоста на минималните услови во врска со доказите за економската и 
финансиската состојба. Доказите коишто ги барал договорниот орган се засновале на 
унгарските сметководствени правила. Hochtief Унгарија (HУ) била подружница во целосна 
сопственост на германско друштво. Друштвото HУ не можело да ги исполни минималните 
услови утврдени од договорниот орган поради разлики во сметководствените правила на 
Унгарија и Германија. 

Според СП, Директивата им оставала „разумен степен на слобода на договорните органи“ за да 
ги определат минималните нивоа на економска и финансиска состојба. СП истакнал дека оваа 
слобода не била неограничена и дека минималното ниво на способност морало да биде 
поврзано и пропорционално со предметот на договорот (став 29).  

СП се произнесол дека во овој предмет единствената опција на друштвото HУ била да се повика 
на способностите на друг субјект, неговата матична компанија Hochtief AG. Оваа опција била 
дозволена според Директивата. 

Потпирање на способностите на повеќе од еден субјект 

C-94/12  Swm Costruzioni 2 и Mannocchi Luigino 

Swm Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI против Provincia di Fermo 

Пресуда од 10 октомври 2013 година, мислење на генералниот адвокат од 28 февруари 2013 
година 

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет произлегол од одлуката на договорниот орган да исклучи еден конзорциум од 
постапката за јавна набавка за доделување на договор за работи во врска со модернизација и 
проширување на пат. Постапката била спроведена согласно со Директивата. 

Конзорциумот бил исклучен врз основа на италијанскиот закон што го ограничувал степенот до 
кој економскиот оператор би можел да се повика на други субјекти за да докаже дека ги 
исполнува условите за способноста. Во случај на договори за јавна набавка на работи, 
економскиот оператор би можел да се повика на ресурсите на само еден друг субјект. На 
економскиот оператор му било дозволено да се повика на ресурсите на повеќе од еден субјект 
само во исклучителни случаи.  
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СП се произнесол дека Директивата требало да се толкува во смисла дека не го дозволува 
таквото ограничување. СП упатил на формулацијата во членовите 47(2) и 48(3), каде што било 
јасно наведено дека економските оператори можеле да се повикуваат на способностите на 
други „субјекти“ – во множина (ставови 30-31). СП заклучил дека Директивата дозволувала 
економскиот оператор да се повика на комбинирани способности на повеќе од еден друг 
субјект за да ги исполни минималните услови. Оваа опција била дозволена под услов 
економскиот оператор да можел да докаже дека навистина ќе му бидат достапни тие ресурси 
за извршување на договорот (став 33).  

СП потврдил дека постои можност во одредени случаи комбинирањето на способности од 
повеќе економски оператори да не биде соодветно. Оваа несоодветност би произлегла во 
контекст на посебните услови на одреден договор. Меѓутоа, таквите случаи претставувале 
исклучок и ограничувањето не требало да биде утврдено како општо правило (ставови 35 и 36). 

 

C-95/10  Strong Segurança 

Strong Segurança SA против Município de Sintra 

Пресуда од 17 март 2011 година, нема мислење од генералниот адвокат 

Барање за прелиминарна одлука 

Во овој предмет, СП ги анализирал одредбите во однос на потпирањето на способностите на 
други субјекти во контекст на доделувањето на договор за „неприоритетни“ услуги (од Анекс II 
Б). Согласно со Директивата, неприоритетните услуги се уредени во многу мал степен. 
Членовите 47 и 48 не се посебно наменети за да се применуваат за доделување договори за 
неприоритетни услуги23.  

СП го разгледувал прашањето за тоа дали еден економски оператор би можел да се потпре на 
способностите на други субјекти со цел да ги исполни минималните услови за утврдување на 
способноста за доделувањето на договор за неприоритетни услуги.  

Договорот во овој предмет се однесувал на услуги за обезбедување и надзор за еден 
општински совет во Португалија. Договорниот орган објавил оглас во Службениот весник на 
Европската унија (OJEU) и спровел отворена постапка за доделување на договорот. Договорот 
првично бил доделен на друштвото Strong Segurança, но одлуката за доделување на договорот 
потоа била променета. Промената се случила откако еден од неизбраните понудувачи изјавил 
жалба дека на договорниот орган не му било дозволено да го додели договорот на Strong 
Segurança. Жалбата била изјавена врз основа на тоа дека друштвото Strong Segurança се 
повикувало на способностите на друг субјект за да ја докаже својата способност за извршување 
на договорот. Strong Segurança ја оспорило одлуката на договорниот орган да не го додели 
договорот.  

СП се произнесол дека одредбите во Директивата со коишто на економските оператори им се 
дозволува да се повикаат на способностите на други субјекти за да ги исполнат минималните 
услови за утврдување на способноста не се применувале за доделувањето на договор за 
неприоритетни услуги (став 34). Тој, исто така, се произнесол дека ниту начелото на 

                                                           
23 Види, СИГМА (јануари, 2011 год.), „Кои договори се опфатени со директивите?“, Резиме на политиките 
за јавните набавки бр. 4, како и СИГМА (2010) Прирачник за обука за јавните набавки, Модул D3, за 
дополнителни објаснувања околу примената на правилата за јавните набавки за (неприоритетни) услуги 
од Анекс II Б. 
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транспарентност ниту начелото на еднаков третман не наложувале обврска за договорниот 
орган да им дозволи на економските оператори да се повикаат на способностите на други 
субјекти за да ги исполнат минималните услови за утврдување на способноста при доделување 
на договор за неприоритетни услуги (став 39).  

Техничка и/или професионална способност 

C-368/10  Комисијата против Холандија 

Европската комисија против Холандија 

Пресуда од 10 мај 2012 година, мислење на генералниот адвокат од 15 декември 2011 година 

Тужба поднесена од Комисијата  

Оваа публикација вклучува целосен препис на оваа пресуда, како и подетална анализа. Види 
Глава 7, „Доделување договори“. 

Овој предмет се однесувал на доделувањето на договор од провинцијата Северна Холандија за 
испорака и одржување на автомати за кафе и чај. Постапката била спроведена согласно со 
Директивата. 

Во документацијата за договорот, договорниот орган навел дека економските оператори 
требало да исполнат „критериуми за одржливост на набавките и општествена одговорност на 
претпријатијата“. Овој услов бил вклучен во општиот наслов, „Барања за 
соодветност/минимални барања“, како и поднасловот „Барања за квалитет“. Договорниот 
орган побарал од економските оператори да објаснат на кој начин ги исполнувале тие 
критериуми. Договорниот орган, исто така, од нив побарал да наведат како придонесувале „за 
подобрување на одржливоста на пазарот на кафе и за еколошко, општествено и економски 
одговорно производство на кафе“ (ставови од 24 до 26).  

СП сметал дека овие барања ги утврдувале минималните нивоа на професионална способност 
и затоа требало да се анализираат во контекст на член 48 од Директивата (ставови од 102 до 
104). СП потврдил дека членот 48 обезбедувал исцрпен список на информации или докази 
коишто договорниот орган би можел да ги користи за оценување на техничката и 
професионалната способност на понудувачите (став 105). Барањата утврдени од договорниот 
орган во врска со одржливите набавки и општествената одговорност на претпријатијата не биле 
вклучени во исцрпниот список и затоа овие барања не биле дозволени како критериуми за 
утврдување на способноста.  

СП, исто така, ја потврдил претходната судска пракса (C-496/99 Комисијата против CAS Succhi 
di Frutta) дека согласно со начелото на транспарентност сите правила од постапката за 
доделување на договор за јавна набавка морале да бидат јасни, прецизни и недвосмислени. 
Ова барање имало за цел да обезбеди дека (ii) сите разумно информирани понудувачи го 
разбираат точниот опсег на правилата и ги толкуваат на ист начин, како и дека (ii) договорниот 
орган е во можност да провери дали поднесените понуди ги задоволуваат критериумите за 
утврдување на способноста. СП се согласил со ставот на генералниот адвокат дека во овој 
предмет критериумите за утврдување на способноста не го исполнувале барањето за 
транспарентност (ставови од 109 до 111). 

Во предметот C-218/11 Édukövízig и Hochtief Construction, СП исто така навел дека, во однос на 
техничката и професионалната способност, Директивата воспоставила „затворен систем кој ги 
ограничува методите за процена и проверка со коишто располагаат [договорните органи] и, 
оттука, ги ограничува нивните можности за утврдување на условите“ (став 28). 

Процедурални прашања 

C-336/12 Manova 
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Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser против Manova A/S 

Пресуда од 10 октомври 2012 година, нема мислење од генералниот адвокат  

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет се однесувал на повик за поднесување понуди за доделување рамковна спогодба 
за стопанисување со седум центри за професионална ориентација и консултации. Се работело 
за неприоритетни услуги (од Анекс II Б)24. Директивата била важечка во времето кога се 
спроведувала постапката.  

Договорниот орган барал кандидатите да достават одредени информации со нивните првични 
пријави. Овие информации вклучувале копии од билансите на состојба на кандидатите.  

Двајца од деветте кандидати не доставиле копии од своите биланси на состојба до 
определениот рок. Следствено, договорниот орган побарал од двајцата кандидати да ги 
достават документите кои недостасувале. Двајцата кандидати постапиле согласно со барањето, 
ја комплетирале процедурата на пријавување, биле назначени за рамковната спогодба и им 
биле доделени договорите. Еден од неизбраните економски оператори кои учествувале во 
постапката ги оспорил одлуките за доделување на договорите.  

Националниот суд упатил прашање до СП за тоа „дали начелото на еднаков третман значело 
дека, по рокот за доставување на пријавите за учество во постапка за јавна набавка, 
договорниот орган не може да побара од одреден кандидат да испрати копија од својот најнов 
биланс на состојба... ако кандидатот не доставил такви документи заедно со неговата пријава“. 

СП го разгледал прашањето во контекст на начелата за еднаков третман и транспарентност. Тој 
упатил на општите начела и правила кои ги утврдил во предметот C-599/10 SAG ELV Slovensko и 
други25 (подетално разгледан во Глава 7, „Доделување договори“). Овие начела и правила 
вклучувале општо правило дека понудата не можела да се менува откако е поднесена (став 31). 
Меѓутоа, Директивата не забранува исправки или „дополнувања“ (т.е. обезбедување 
дополнителни информации) за понудата, во ограничени и конкретни случаи. Ова особено се 
применува кога е јасно дека измената е само „појаснување“ или исправка на очигледна 
материјална грешка (став 32).  

Во предметот C-599/10 SAG ELV Slovensko и други, СП дал детални насоки за прашањето дали е 
дозволено појаснување во контекст на критериумите за доделување на договорот. Во C-336/12 
Manova, СП ги разгледал овие насоки и ги применил во фазата на претквалификација (избор) 
(став 38).  

СП заклучил дека договорниот орган би можел да побара исправка или дополнување на 
деталите во пријавата, во ограничени и конкретни случаи. Оваа измена е дозволена доколку 
барањето се однесува на детали или информации за кои објективно може да се согледа дека 
му претходат на определениот рокот за поднесување на пријавите (став 39). СП, исто така, 
истакнал еден клучен услов: барањето за обезбедување на пропуштените информации не 
смеело неосновано да го става во поповолна или понезавидна положба соодветниот кандидат 
(став 42).  

СП ги применил овие услови за фактите во предметот C-336/12 Manova. Тој потврдил дека 
билансите на состојба претходно постоеле и биле објавени пред истекот на рокот за 
поднесување на пријавите. Судот заклучил дека со прифаќање на копии од билансите на 

                                                           
24 Види ја горенаведената белешка за примената на правилата за јавните набавки за неприоритетни 
услуги (Анекс II Б) во рамки на предметот C-95/10 Strong Segurança. 
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состојба по крајниот рок за поднесување на пријавите, договорниот орган не го повредил 
начелото на еднаков третман. СП образложил дека, сепак, ситуацијата би била поинаква 
доколку во договорната документација било наведено дека пријавите би биле одбиени ако 
одредените документи не се обезбедат со пријавата. 

 

Директива за јавниот сектор 2014/24/ЕУ 

Членовите од 58 до 64 од Директивата за јавниот сектор од 2014 година ја опфаќаат фазата на 
избор. 

Членот 58 вклучува неколку нови одредби коишто не се наведени во Директивата. Овие 
одредби се однесуваат на: 

• минималните нивоа на финансиски промет што може да се бараат од еден економски 
оператор; 

• информации коишто може да се бараат во однос на годишните сметки; 
• примена на економски и финансиски критериуми за утврдување на способноста во 

контекст на делови (лотови) и рамковни спогодби; 
• потребните професионални квалификации во ситуација кога постои судир на интереси 

што може негативно да влијае врз извршувањето на договорот.  

Со членот 59 се воведува нов концепт и документ: единствената европска документација за 
набавки (ЕЕДН – ESPD).  

ЕЕДН претставува стандарден образец, електронски документ што ќе биде изготвен од 
Европската комисија. Оваа документација ќе содржи официјална лична изјава којашто 
економскиот оператор ја доставува до договорниот орган. Економскиот оператор ќе има 
можност да ја користи ЕЕДН како потврда дека ги исполнува следните услови: 

• Тој не се наоѓа во некоја од ситуациите за коишто се применуваат основите за 
исклучување. 

• Тој ги исполнува соодветните критериуми за утврдување на способноста. 
• Тој ги исполнува, кога е применливо, правилата и критериумите определени за 

намалување на бројот на квалификувани кандидати кои се поканети да учествуваат. 

Договорните органи се должни да ја прифатат ЕЕДН како прелиминарен доказ наместо 
потврдите коишто ги издаваат јавните органи или трети лица. ЕЕДН може да се користи 
повеќе пати. 

Договорниот орган подоцна може да побара од понудувачите или кандидатите да ги достават 
сите придружни документи или дел од нив. Пред доделувањето на договорот, договорниот 
орган мора да побара од избраниот понудувач да достави ажурирани придружни документи. 
Кога договорниот орган може бесплатно да ги добие потврдите преку национална база на 
податоци во која било земја-членка, тој не може да ги бара тие документи од економскиот 
оператор. 

Членот 63(1) се однесува на потпирањето на способностите на други субјекти. Тој пропишува 
дека, во врска со критериумите за образовни и професионални квалификации или за 
соодветно професионално искуство, „...економските оператори, од друга страна, можат да се 
повикаат на способностите на други субјекти само кога тие субјекти ќе ги изведуваат работите 
или услугите за коишто се потребни таквите способности“.  

За детали и други членови поврзани со процедурата за утврдување на способноста види го 
целосниот текст од Директивата за јавниот сектор од 2014 година. 
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C-218/11 Édukövízig и Hochtief Construction 

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Construction против 
Magyarországi Fióktelepe, сега Hochtief Solutions AG против Magyarországi Fióktelepe 

Пресуда од 18 октомври 2012 година, нема мислење од генералниот адвокат 

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет е особено важен за следната тема: 

Избор на економските оператори – утврдување на способноста: економска и финансиска 
состојба 

Клучни делови од пресудата за целите на оваа тема се: 

Правен контекст – правото на Европската унија ставови 3-8 

Правен контекст – германското законодавство; 
унгарското законодавство 

став 9 

Факти ставови 10-18 

Прашања упатени до СПЕУ  став 19 

Анализа и пресуда ставови 25-39 

Упатувањата на ставовите во продолжение (во загради) се однесуваат на ставови од пресудата. 

Резиме на фактите (ставови 10-18) 

Во јули 2006 год., договорниот орган, Édukövízig, започнал ограничена постапка за доделување 
на договор за изградба за транспортна инфраструктура во Унгарија. Проценетата вредност на 
работите изнесувала помеѓу 23.300.000 евра и 24.870.000 евра. Директивата се применувала за 
спроведувањето на постапката. 

Како дел од условите за утврдување на способноста, Édukövízig, ги обврзал економските 
оператори да достават еднообразен финансиски документ, којшто требало да биде изготвен во 
согласност со унгарските сметководствени правила. Edukövízig го определил минималниот 
услов за економската и финансиската состојба. Минималниот услов бил дека финансискиот 
резултат во билансот не смеел да биде негативен во повеќе од една од последните три 
финансиски години. Тој податок требало да се прикаже во еднообразниот финансиски 
документ. 

Друштвото Hochtief Унгарија (HУ) сакало да учествува во постапката за јавната набавка. 
Друштвото HУ било унгарската подружница на друштвото Hochtief Construction (HC), коешто 
било подружница во целосна сопственост на Hochtief AG. Двете друштва биле основани во 
Германија.  
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Германските сметководствени правила коишто се применувале за групација на друштва 
основани во Германија дозволувале друштвото да врши пренос на добивката на друго друштво 
од групацијата. Ова правило значело дека едно друштво би можело да има позитивен 
финансиски резултат по оданочување, иако во билансот бил прикажан негативен финансиски 
резултат. Оваа можност не била дозволена според унгарските сметководствени правила.  

Друштвото HC имало договор за пренос на добивката според којшто тоа ги пренесувало 
добивките на матичната компанија Hochtief AG. Оттука, финансискиот резултат на друштвото во 
неговиот биланс бил нула или негативен. Друштвото HУ планирало да се повика на 
финансиската состојба на HC за да ги исполни минималните услови определени од Édukövízig. 
Поради сметководствениот третман на HC, друштвото HУ не можело да ги исполни условите 
определени од Édukövízi за финансискиот резултат.  

HУ ја оспорило законитоста на условот од Édukövízig пред судовите во Унгарија. Овие судови 
упатиле неколку прашања до СП за прелиминарна одлука. 

Правото на ЕУ (ставови 3-8) 

Директива 2004/18/ЕЗ: излагања 2, 39 и 40 и членови 2, 44, 47 и 48; Четврта директива на 
Советот 78/660/ЕЕЗ од 25 јули 1978 година врз основа на член 54(3)(е) од Договорот за 
годишните сметки за одредени видови друштва 

Пресуда (ставови 20-39) 

СП ги разгледал следните прашања (парафразирани): 

Минимално ниво на економска и финансиска состојба: Дали Директивата му дозволува на 
договорниот орган да определи минимално ниво на економска и финансиска состојба со 
упатување на една ставка од билансот? Дали тоа е дозволено дури и ако законодавството за 
годишните сметки се разликува помеѓу земјите-членки и поради тоа, исто така, се разликуваат 
и билансите (став 25)? 

Докази дека економскиот оператор го исполнува минималното ниво на економска и 
финансиска состојба: Какви се одредбите од Директивата кога еден економски оператор не 
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може да го исполни минималното ниво на економска и финансиска состојба коешто го бара 
договорниот орган?  

Во однос на условот за билансот на состојба во овој случај, дали на економскиот оператор му е 
дозволено да се повика на способностите на трето лице? Согласно со одредбите од 
Директивата, дали економскиот оператор мора да ја докаже својата економска состојба со 
доставување на соодветен документ?  

Одлука (парафразирана) 

Минимално ниво на економска и финансиска состојба: СП потврдил дека, согласно со 
Директивата, договорниот орган можел да наложи минимално ниво на економска и 
финансиска состојба (став 26).  

СП, исто така, образложил дека согласно со Директивата договорниот орган можел да побара 
од економските оператори да обезбедат доказ за таа состојба со прикажување на нивните 
биланси на состојба. Понатаму, СП образложил дека минималното ниво на економска и 
финансиска состојба, по правило, не можело да се определи со упатување на биланс на 
состојба. Според тоа, договорниот орган може да упати на една или повеќе конкретни ставки 
од билансот на состојба (ставови 26-27). 

Во овој контекст, СП потврдил дека Директивата им оставала „разумен степен на слобода на 
договорните органи“. Според СП, Директивата „изречно ги овластува договорните органи да ги 
изберат доказните референци кои [економските оператори] треба да ги обезбедат за да ја 
докажат својата економска и финансиска состојба.“  

СП истакнал дека слободата со којашто располагале договорните органи не била неограничена. 
Минималното ниво на способност утврдено од договорниот орган морало да биде поврзано и 
пропорционално со предметот на договорот (став 29). Ставките од билансот на состојба 
избрани од договорниот орган за да се докаже минималното ниво на економска и финансиска 
состојба морале:  

• да дадат објективни информации за таквата состојба,  
• да се приспособат на обемот на конкретниот договор,  
• да не ги надминуваат реалните потреби за таа цел (став 29). 

СП ги споредил разликите помеѓу оцената на економската и финансиската состојба и оцената на 
техничката и професионалната способност. СП навел дека, во однос на техничката и 
професионалната способност, Директивата воспоставила „затворен систем кој ги ограничува 
методите за процена и проверка и, оттука, ги ограничува можности на [договорните органи] за 
утврдување на условите“ (став 28). 

СП истакнал дека законодавството на земјите-членки во однос на годишните сметки на 
друштвата не било предмет на целосно усогласување. Според тоа, не може да се исклучи 
постоењето на разлики во однос на одредена ставка од билансот. Можно е да постојат разлики 
во ставките од билансот со коишто договорниот орган го утврдува минималното ниво на 
способност. СП навел дека, во однос на доказот за економската и финансиската состојба, 
договорните органи можеле законски да побараат референца „...иако, објективно, сите 
кандидати или понудувачи не [можеле] да ја обезбедат… поради разлика во законодавството“. 
СП се произнесол дека „таквиот услов, сам по себе, не [можел] да претставува дискриминација“ 
(ставови 30-31). 

Докази дека економскиот оператор го исполнува минималното ниво на економска и 
финансиска состојба: СП се произнесол дека, врз основа на фактите од овој предмет, 
економскиот оператор (HУ) располагал со само една можност за да го исполни условот за 
билансот. Таа можност била да се повика на способностите на друг субјект, во овој случај 
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матичната компанија на HУ. Кога економскиот оператор се повика на способностите на друг 
субјект, Директивата [член 47(2)] наложува да се обезбеди доказ во форма на правна обврска 
(став 39).  

Разликите во законодавството помеѓу двете земји-членки во однос на годишните сметки и 
преносот на добивките не се важни (став 39).  

 

Одлука (парафразирана) 

1. Според одредбите на Директивата, договорниот орган може да наложи минимално ниво на 
економска и финансиска состојба. Притоа, тој може да бара упатување на една или повеќе 
ставки од билансот на состојба. Тие ставки мора да бидат поврзани со економската и 
финансиската состојба на економскиот оператор.  

2. Нивото на економска и финансиска состојба што се бара мора да биде приспособено на 
обемот на конкретниот договор. Потребното ниво не смее да ги надминува реалните 
потреби за утврдувањето на состојбата.  

3. Условот за минимално ниво на економска и финансиска состојба не може да се отфрли 
само поради разлики во законодавството помеѓу земјите-членки. 

4. Врз основа на фактите од овој предмет, засегнатиот економски оператор имал само една 
можност. Тој морал да се повика на способностите на друг субјект во согласност со член 
47(2) од Директивата. Разликите во законодавството помеѓу земјите-членки во однос на 
годишните сметки и преносот на добивките не се важни. 

Други прашања опфатени во пресудата 

Допуштеност на прашањата упатени до СПЕУ      ставови 20-24 
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Глава 7 Доделување договори  

Контекст 

Критериумите за доделување на договорот претставуваат основа врз којашто договорниот 
орган ја избира најдобрата понуда за одреден договор. Овие критериуми мора да бидат 
однапред утврдени и да им бидат однапред соопштени на потенцијалните понудувачи од 
страна на договорниот орган. Критериумите за доделување на договорот не смеат да ја 
нарушуваат лојалната конкуренција. 

Член 53 (1) од Директивата ги ограничува критериумите што договорниот орган може да ги 
примени за доделување договор за јавна набавка. Критериумите што може да се користат се 
или i) најниската цена, или ii) економски најповолната понуда (ЕНП), каде што се применуваат 
други критериуми покрај цената, или различни од цената.  

Директивата, исто така, утврдува општи правила за формулирањето на конкретните 
критериуми што може да се применуваат кога се користи критериумот ЕНП. Таа воспоставува 
обврски за објавување во однос на овие критериуми. Главната цел е да се обезбеди дека 
трговијата во рамки на Заедницата нема да биде ограничена со дискриминаторски критериуми 
за доделување на договорот. 

При утврдувањето и примената на критериумите за доделување на договорот, договорниот 
орган, исто така, мора да постапува почитувајќи ги начелата од Договорот, а особено да 
обезбеди:  

• Еднаков третман и недискриминација:  критериумите за доделување на договорот мора 
да бидат недискриминирачки и не смеат да ја нарушуваат лојалната конкуренција;  

• Транспарентност: критериумите за доделување на договорот мора да бидат однапред 
утврдени и да им бидат соопштени на понудувачите за да се обезбеди дека: 
o понудувачите ги подготвуваат своите понуди со цел најдобро да ги исполнат 

приоритетите поставени од договорниот орган; 
o договорниот орган ја врши евалуацијата на понудите на транспарентен и веродостоен 

начин и колку што е можно пообјективно; 
o релевантните заинтересирани страни, како што се телата за ревизија, телата за правна 

заштита, други владини тела или економски оператори, ја следат постапката со цел да 
се спречи користење на дискриминаторски или недозволени критериуми за 
доделување на договорот. 

Изборот меѓу критериумот најниска цена и критериумот ЕНП, по правило, е дискреционо право 
на договорниот орган. Кај постапката со конкурентен дијалог или кај постапката во којашто 
договорниот орган прифаќа алтернативни понуди, мора да се користи критериумот ЕНП. Во 
огласот за доделување договор за јавна набавка, договорниот орган мора да назначи дали ќе 
го применува критериумот најниска цена или критериумот ЕНП. 

 

За дополнителни информации, види: 

СИГМА (јануари, 2011 год.), „Утврдување на критериумите за доделување на договор“, Резиме 
на политиките за јавните набавки бр. 8 – 
http://www.sigmaweb.org/publications/Public_Procurement_Award_Criteria_2011.pdf  

СИГМА (2010), „Евалуација на договорот и доделување на договорот“, Прирачник за обука за 
јавните набавки, Модул Е5 – http://www.sigmaweb.org/publications/46179317.pdf  

http://www.sigmaweb.org/publications/Public_Procurement_Award_Criteria_2011.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/46179317.pdf


106 

Клучни поуки 

1. Договорните органи имаат слобода на избор помеѓу критериумот најниска цена и 
критериумот ЕНП, освен во случаи кога примената на критериумот ЕНП е задолжителна 
(конкурентен дијалог и алтернативни понуди). 

2. Националното законодавство не треба да им наметнува дополнителни барања на 
договорните органи коишто одлучиле да го употребуваат критериумот ЕНП како, на пример, 
оправдување од договорните органи или одобренија од соодветни тела.  

3. Мора да се направи јасна разлика меѓу критериумите за утврдување способност и 
критериумите за доделување договор. Критериумите за утврдување на способноста не 
можат да се користат како критериуми за доделување на договорот и обратно. 

 

Види ги белешките на крајот од оваа глава што се однесуваат на релевантните одредби од 
Директивата за јавниот сектор од 2014 година (2014/24/ЕУ). 

 

Резиме на пристапот и одлуките на СПЕУ 

Разлика меѓу критериумите за утврдување способност и критериумите за доделување 
договор: СП јасно навел во претходни предмети од судската пракса дека утврдувањето на 
способноста на економските оператори и доделувањето на договорот претставуваат две 
различни фази од постапката за набавка, со различни цели. Во секоја од фазите се 
применуваат различни критериуми.  

Во предметот C-532/06 Lianakis и други, СП потврдил дека критериумите користени во фазата 
на утврдување на способноста биле поврзани со евалуација на способноста на понудувачот да 
го изврши договорот. Критериумите користени во фазата на доделување на јавната набавка 
имале за цел да ја идентификуваат најдобрата понуда.  

Природата на критериумите за доделување договор и општо начело на транспарентност: 
Списокот на критериуми во Директивата за идентификување на економски најповолната 
понуда не е исцрпен. Во предметот С-368/10 Комисијата против Холандија, СП потврдил 
добро воспоставено начело дека критериумите за доделување на договорот мора да бидат 
поврзани со предметот на договорот, да бидат објективни и усогласени со начелата за 
еднаков третман и транспарентност.  

Условот за транспарентност, исто така, бил земен предвид во предметот С-532/06 Lianakis и 
други. Во овој предмет СП потврдил дека потенцијалните понудувачи морале да бидат во 
положба, при изготвувањето на своите понуди, да ги утврдат сите елементи коишто треба да 
бидат земени предвид од страна на договорниот орган при идентификувањето на економски 
најповолната понуда.  

Транспарентност на пондерите и на поткритериумите: Во предметот С-532/06 Lianakis и 
други, СП, исто така, потврдил дека договорниот орган не може да применува правила за 
пондери и/или поткритериуми, коишто претходно не им ги соопштил на понудувачите.  

Социјални и еколошки критериуми: Прашањето дали критериумите за доделување на 
договорот поврзани со социјални и еколошки прашања се допуштени било разгледувано во 
предметот С-368/10 Комисијата против Холандија. СП се произнесол дека критериумите за 
доделување на договорот може да бидат квалитативни, како и економски. Квалитативните 
критериуми за доделување на договорот може да вклучуваат еколошки карактеристики, а 
исто така и „критериуми врз основа на аспекти од социјална природа, коишто може да се 
однесуваат на лицата кои ги користат или добиваат работите, стоките или услугите што се 
предмет на договорот, но и на други лица“.  
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Во предметот С-226/09 Комисијата против Ирска, СП утврдил неколку важни начела што се 
однесуваат на користењето и објавувањето на критериумите за доделување на договорот при 
доделување договор за јавна набавка на (неприоритетни) услуги од Анекс II Б. 

Процедурални прашања – појаснување на понудите: Во С-599/10 SAG ELV Slovensko и други, 
СП го разгледал прашањето до кој степен договорните органи биле обврзани или им било 
дозволено да побараат појаснување на понудите. Ова појаснување се барало во ситуации 
кога, според договорните органи, понудите биле непрецизни или не ги исполнувале барањата 
од спецификацијата. СП заклучил дека во контекст на ограничена постапка не постоела општа 
обврска за договорниот орган да бара појаснување. Во некои околности, сепак, може да се 
дозволат појаснувања и дополнителни измени.  

 

Судска пракса 

Разлика меѓу критериуми за утврдување способност и критериуми за доделување договор – 
објавување на пондерите и на поткритериумите 

C-532/06  Lianakis и други 

Emm. G. Lianakis AE и други против Dimos Alexandroupolis и други 

Пресуда од 24 јануари 2008 година, нема мислење од генералниот адвокат 

Барање за прелиминарна одлука 

 

Овој предмет се однесувал на постапка за доделување договор за услуги обезбедени за 
„проект за катастар, урбано планирање и спроведување мерки“ за дел од една грчка општина. 
Постапката била спроведена според Директивата за договори за јавна набавка на услуги.  

Применети биле следниве критериуми за доделување на договорот, подредени според 
приоритетност:  

1. докажано искуство на експертот во проекти спроведени во последните три години, 
2. работна сила и опрема на претпријатието, 
3. способност да го заврши проектот во определениот рок, заедно со заложбите и 

професионалниот потенцијал на претпријатието. 

По поднесувањето на понудите, во текот на фазата на евалуација, договорниот орган доделил 
пондери на секој од трите критериуми за доделување на договор наведени погоре. Тој, исто 
така, утврдил шема на бодување. Со шемата на бодување се доделувале различни поени во 
зависност од нивото на искуство на понудувачот, големината на неговиот тим и вредноста на 
неговите постојни договорни обврски.  

Критериуми за утврдување способност и критериуми за доделување договор: СП направил 
јасна разлика меѓу утврдувањето на способноста на економските оператори и постапката на 
евалуација на понудите (став 26). Тој ги разграничил критериумите што се користеле во фазата 
на утврдување на способноста и критериумите што се користеле при евалуацијата на понудите. 
Критериумите од фазата на утврдување на способноста се поврзани со евалуацијата на 
способноста на понудувачот да го изврши договорот. Критериумите за евалуација на понудите 
имаат за цел да ја идентификуваат економски најповолната понуда (став 29). СП се произнесол 
дека критериумите за доделување на договорот утврдени од договорниот орган во овој случај 
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не биле дозволени според Директивата за договори за јавна набавка на услуги (ставови 30-32), 
затоа што тие се однесувале на евалуација на способноста за извршување на договорот. 

Поткритериуми и пондери: СП потврдил дека кога економските оператори ги подготвуваат 
своите понуди треба да ги знаат сите елементи кои договорниот орган ќе ги земе предвид при 
идентификувањето на економски најповолната понуда (ставови 36-37). Договорниот орган не 
може да применува правила за пондери и/или поткритериуми коишто претходно не им ги 
соопштил на понудувачите (став 37). На договорниот орган му е забрането „подоцна да ги 
определува факторите за пондерирање и поткритериумите што би се применувале кај 
критериумите за доделување на договорот наведени во документите од договорот или во 
огласот“ (став 45). Ова начело е вклучено во членот 53 од Директивата.  

Види ја белешката на крајот од оваа глава за одредбите во членот 67 од Директивата за јавниот 
сектор од 2014 година во однос на критериумите за доделување договор за јавна набавка. 

C-599/10  SAG ELV Slovensko и други 

SAG ELV Slovensko и други против Úrad pre verejné obstarávanie 

Пресуда од 29 март 2012 година, нема мислење од генералниот адвокат 

Барање за прелиминарна одлука 

Оваа публикација вклучува целосен препис на пресудата од предметот C-599/10 SAG ELV 
Slovensko и други и подетална анализа.  

Во овој предмет, СП разгледувал дали во одредени околности, договорниот орган би можел 
или би требало да побара појаснување од економскиот оператор кој поднел понуда во 
ограничена постапка. Релевантните околности настануваат кога договорниот орган смета дека 
одредена поднесена понуда е со невообичаено ниска цена или е непрецизна или, пак, не ги 
исполнува техничките барања од тендерските спецификации.  

Понуди со невообичаено ниска цена: СП одлучил дека договорниот орган бил должен да 
побара од економскиот оператор да ја појасни понудата со невообичаено ниска цена (ставови 
32-34). Оваа одлука се заснова на одредбите од членот 55 од Директивата, којшто се однесува 
на понуди со невообичаено ниска цена. 

Непрецизни понуди или понуди што не ги исполнуваат барањата од спецификацијата:  СП 
заклучил дека договорниот орган не бил обврзан да бара појаснување за понудата што ја смета 
за непрецизна или дека не ги исполнува техничките барања од спецификациите. Освен тоа, тој 
може да ја отфрли понудата врз таа основа (ставови 38-39).  

Дозволено појаснување: СП сметал дека Директивата дозволувала „исправка или 
дополнување на деталите во понудата, кога тоа е соодветно, во исклучителни случаи.“ Сепак, 
таквите промени требало да се дозволени само кога се исполнети неколку дополнителни 
услови. Тие услови се разгледани во подеталната анализа на предметот C-599/10 SAG ELV 
Slovensko и други вклучена во оваа публикација. 

Социјални и еколошки карактеристики како критериуми за доделување 

С-368/10 Комисијата против Холандија 

Европската комисија против Холандија 

Пресуда од 10 мај 2012 година, мислење на генералниот адвокат од 15 декември 2011 година 
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Тужба поднесена од Комисијата 

Оваа публикација вклучува целосен препис на пресудата од предметот C-368/10 Комисијата 
против Холандија и подетална анализа. 

Оваа тужба поднесена од Европската комисија се однесувала на доделување договор од страна 
на провинцијата Северна Холандија за испорака и одржување на автомати за кафе и чај. 
Постапката била спроведена согласно со Директивата. 

Во оригиналната тендерска документација, договорниот орган како услов го идентификувал 
користењето на органски чај и кафе произведени со праведна трговија коишто требало да 
имаат специфични ознаки („EKO“ и „MAX HAVELAAR“). Тој, исто така, навел дека, доколку е 
можно, останатите состојки што се користеле требало да бидат усогласени со овие ознаки. 
Договорниот орган доделил поени во шемата за евалуација за да ги одрази овие преференции. 
Во понатамошните појаснувања, договорниот орган потврдил дека се прифатливи и 
еквиваленти на определените ознаки.  

СП забележал дека договорниот орган имал утврдено критериум за доделување на договорот 
што се состоел од барање дека состојките кои се испорачувале требало да ги имаат ознаките 
„EKO“ и „MAX HAVELAAR“. 

СП се произнесол дека критериумите за доделување на договорот би можеле да бидат 
квалитативни, како и економски.  Квалитативните критериуми за доделување на договорот 
може да вклучуваат еколошки карактеристики, а исто така и „критериуми врз основа на аспекти 
од социјална природа, коишто може да се однесуваат на лицата кои ги користат или добиваат 
работите, стоките или услугите што се предмет на договорот, но и на други лица“ (став 85). СП 
потврдил дека критериумите за доделување требало да бидат поврзани со предметот на 
договорот, да бидат објективни и усогласени со начелата на еднаков третман и 
транспарентност.  

Имајќи ги предвид тие начела, СП ги разгледал карактеристиките што се подразбирале за 
ознаките „EKO“ и „MAX HAVELAAR“. Тој заклучил дека карактеристиките биле еколошки и 
социјални по природа и дека биле дозволени како критериуми. Тие не морале да бидат 
својствен дел од производот (став 91). Со оглед на тоа што тие се однесувале на состојките што 
требало да се обезбедат, тие претставувале дел од предметот на договорот (став 90). Меѓутоа, 
СП заклучил дека само упатување на ознаките не е законско според Директивата, бидејќи со 
тоа се врши повреда на начелата на еднаков третман, недискриминација и транспарентност.  

Овој заклучок може да се спореди со ставот на СП за барањата на договорниот орган во однос 
на општата политика за набавки на понудувачите. СП сметал дека овој критериум е незаконско 
барање за утврдување на способноста (види Глава 6, „Избирање на економските оператори – 
утврдување на способноста“). 

Еднаков третман и транспарентност при доделувањето договори за (неприоритетни) услуги 
од Анекс II Б 

C-226/09 Комисијата против Ирска 

Европската комисија против Ирска  

Пресуда од 18 декември 2010 година, мислење на генералниот адвокат од 29 јуни 2010 година 

Тужба поднесена од Комисијата 

Овој предмет се однесувал на постапката за јавна набавка од страна на Министерството за 
правда, еднаквост и законодавна реформа во Ирска за договор за преведувачки услуги. 
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Директивата била во сила кога постапката се спроведувала. Преведувачките услуги спаѓаат во 
групата (неприоритетни) услуги од Анекс II Б и поради тоа во многу мал степен се уредени со 
Директивата.  

Договорниот орган објавил оглас во Службениот весник на Европската унија (OJEU), иако не 
бил обврзан да го стори тоа. Во огласот за доделување на договорот за јавната набавка, тој 
навел седум критериуми што би ги користел за да ја избере економски најповолната понуда. 
Тој навел дека седумте критериуми не биле дадени во опаѓачки редослед на важноста. Во 
огласот не биле распределени пондери за секој од наведените критериуми.  

Во крајниот рок за поднесување на понудите, на членовите од комисијата за евалуација им 
била дадена матрица за евалуација. Во оваа матрица бил предложен пондер за секој од 
седумте критериуми. Целта на матрицата била да им овозможи на членовите на комисијата 
индивидуално да извршат првична проверка на понудите пред првиот состанок на комисијата. 
На првиот состанок, членовите се договориле да ги променат пондерите. Потоа, тие го 
оствариле тоа и извршиле евалуација на понудите врз основа на ревидираните пондери.  

До Европската комисија била поднесена жалба. Бидејќи Комисијата не била задоволна од 
одговорите што ги добила од Владата на Ирска, таа покренала постапка. Комисијата тврдела 
дека Ирска ги повредила начелата на транспарентност и еднаков третман од Договорот. 

СП утврдил неколку важни начела што се однесуваат на користењето и објавувањето на 
критериумите за доделување на договор при доделување договор за јавна набавка на 
(неприоритетни) услуги од Анекс II Б: 

• Не постои обврска за однапред да се утврдат пондерите за критериумите за евалуација 
(став 43). 

• Ако договорниот орган утврди пондери, не е неопходно да им ги соопшти тие пондери на 
понудувачите пред поднесувањето на понудите (став 44). 

• Кога договорниот орган ги наведува критериумите за доделување на договорот без 
упатување на редоследот на важноста, тоа не подразбира дека критериумите за 
доделување се дадени во опаѓачки редослед на важноста или дека имаат еднаков пондер 
(став 47). 

• Кога се утврдени пондери за критериумите, тие пондери не може да се сменат во текот на 
постапката за евалуација (ставови 60-62).  
 

Во овој случај, биле повредени начелата на еднаков третман. Ова повреда не се должела на тоа 
што пондерите не биле однапред објавени, бидејќи таквото објавување не било услов за 
(неприоритетните) услуги од Анекс II Б. Таа се должела на промената на пондерите откако 
постапката на евалуација била започната.  

 

Директива за јавниот сектор 2014/24/EУ 

Членовите од 67 до 69 од Директивата за јавниот сектор од 2014 година пропишуваат одредби 
поврзани со доделувањето договори. 

Критериуми за доделување договор за јавна набавка: Член 67 предвидува дека договорните 
органи мора да го засноваат доделувањето на договорите за јавна набавка врз критериумот за 
економски најповолна понуда. Значаен акцент е ставен на користењето квалитативни 
критериуми.  

Член 67(2):  

„Економски најповолната понуда од гледна точка на договорниот орган се утврдува врз 
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основа на цената или трошокот, преку пристап на економичност, како што се трошоците на 
животниот циклус во согласност со членот 68, а може да го вклучува најдобриот сооднос 
помеѓу цената и квалитетот, којшто се проценува врз основа на критериуми, вклучувајќи 
квалитативни, еколошки и/или социјални аспекти, поврзани со предметот на конкретниот 
договор за јавна набавка. Таквите критериуми може да опфаќаат, на пример: 

(а) квалитет, вклучително технички способности, естетски и функционални карактеристики, 
пристапност, дизајн за сите корисници, социјални, еколошки и иновативни карактеристики и 
тргување и негови услови; 

(б) организираност, квалификации и искуство на персоналот ангажиран за извршувањето на 
договорот, кога квалитетот на ангажираниот персонал може да има значајно влијание врз 
нивото на квалитетно извршување на договорот; или  

(в) постпродажни услуги и техничка помош, услови на испорака, како што се датумот на 
испорака, постапката на испорака и рокот за испорака или рокот за завршување. 

Елементот поврзан со трошокот, исто така, може да биде во форма на фиксна цена или фиксен 
трошок врз основа на којшто економските оператори би се натпреварувале само според 
критериумите за квалитет. 

Земјите-членки може да предвидат договорните органи да не смеат да ги користат само 
цената или само трошокот како единствен критериум за доделување на договорот или да ја 
ограничат нивната примена на одредени категории договорни органи или на одредени 
видови договори.“ 

Член 67, исто така, содржи одредби што го поврзуваат „процесот на производство, 
обезбедување или тргување“ со предметот на договорот. Овие одредби ја одразуваат 
одлуката на СП во предметот С-368/10 Комисијата против Холандија. Директивата за јавниот 
сектор од 2014 година, исто така, вклучува измени на одредбите што се однесуваат на 
користењето ознаки (член 43), под влијание на одлуката во предметот С-368/10 Комисијата 
против Холандија. 

Член 67 вклучува одредба којашто дозволува процена на организираноста, квалификациите и 
искуството на персоналот во одредени околности. Оваа одредба е важна за договори во кои 
квалитетот на персоналот може да има значајно влијание врз нивото на квалитетно 
извршување на договорот. Еден услов за користењето на критериумите за доделување на 
договорот е дека тие не може, исто така, да се користат како критериуми за утврдување на 
способноста. Оваа одредба е одговор на загриженостите што произлегуваат од предметот С-
532/06 Lianakis и други.  

Член 68 го дефинира поимот „трошоци на животен циклус“ и укажува како овој вид трошоци 
се користат при евалуацијата на понудите. 

Понуди со невообичаено ниска цена: Член 69 го опфаќа доделувањето договори на понуди 
со невообичаено ниска цена. Договорните органи се должни да бараат појаснувања од 
економските оператори за понуди коишто се чини дека се со невообичаено ниска цена. Оваа 
одредба ја одразува одлуката на СП во предметот С-599/10 SAG ELV Slovensko и други. 
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C-368/10  Комисијата против Холандија 

Европската комисија против Кралството Холандија 

Пресуда од 10 мај 2012 година, мислење на генералниот адвокат од 15 декември 2011 година 

Тужба поднесена од Европската комисија 

 

Овој предмет е особено важен за следните теми: 

- Технички спецификации 

- Доделување договори  

- Избор на економските оператори – утврдување на способноста 

 

Клучни делови од пресудата за целите на овие теми се: 

Правен контекст – правото на Европската унија ставови 2-13 

Факти ставови 14-38 

Прашања упатени до СПЕУ став 1 

Анализа и пресуда:  

- Технички спецификации ставови 58-79 

- Доделување на договорот ставови 84-97 

- Избор на економските оператори – утврдување 
на способноста 

ставови 98-111 

 

Упатувањата на ставовите во продолжение (во загради) се однесуваат на ставови од пресудата. 

 

Резиме на фактите (ставови 14-38) 

Во 2008 година, провинцијата Северна Холандија спровела постапка за јавна набавка за 
испорака и одржување на автомати за кафе. Огласот за доделување на договорот за јавната 
набавка бил објавен во Сл. весник на ЕУ. Договорот требало да се додели на економски 
најповолната понуда.  

Во огласот, провинцијата Северна Холандија објаснила дека важен аспект од понудата била 
„желбата на провинцијата Северна Холандија да ја зголеми употребата на органски производи 
и производи добиени со праведна трговија во автоматите за кафе“. Во огласот за доделување 
на договорот било наведено дека евалуацијата на понудите ќе се вршела „врз основа на 
квалитативни и еколошки критериуми, како и врз основа на цената“. 

Општи социјални и еколошки барања: Огласот за доделување договор за јавна набавка 
упатувал на спецификациите коишто вклучувале „барања за соодветност/ минимални барања.“ 
Според спецификациите, понудувачот морал да ги исполни барањата за 
соодветност/минималните барања за неговата понуда да биде земена предвид. СП во својата 
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пресуда забележал дека овие услови „биле изразени или како основи за исклучување или како 
минимални барања“ (став 24). Од понудувачите се барало да дадат одговори на конкретни 
прашања што се однесуваат на барањата за соодветност/минималните барања. Едно од 
прашањата на кои понудувачите требало да дадат одговор било следново: „На кој начин ги 
исполнувате критериумите во поглед на одржливоста на набавките и општествената 
одговорност на претпријатијата?“ Од понудувачите, исто така, било побарано да наведат на кој 
начин тие придонесувале за „одржливоста на пазарот на кафе и за еколошко, општествено и 
економски одговорно производство на кафе“ (ставови 23-26).  

Определени ознаки: Спецификациите содржеле дел за „стандардите за квалитет“, којшто се 
однесувал на „Профил на барања“ што понудувачите биле обврзани да ги исполнат. Во 
Профилот на барања било дадено упатување на конкретни еколошки („ЕКО“) ознаки и ознаки 
за праведна трговија („MAX HAVELAAR“) за чајот и кафето што требале да бидат обезбедени (за 
повеќе информации за овие ознаки, види во белешката подолу). Во понатамошните 
појаснувања, договорниот орган потврдил дека се прифатливи и еквиваленти на определените 
ознаки.  

Во Профилот на барања, исто така, било наведено дека, доколку е можно, останатите состојки 
што се користеле – како што се млекото, шеќерот и какаото – требало, исто така, да бидат во 
согласност со овие ознаки. Во шемата за евалуација биле распределени поени на начин што ја 
одразувал оваа преференција (ставови 26-31).  

Белешка 

Карактеристики на определените ознаки: „ЕКО“ е ознака што се користи во Холандија. 
Таа му се доделува на производ кај којшто 95% од состојките потекнуваат од органско 
земјоделско производство. Ознаката „MAX HAVELAAR“ има поширока примена во 
повеќе земји-членки на ЕУ и е наменета за унапредување на пласирањето на пазарот 
на производите добиени со праведна трговија. Таа потврдува дека производот со 
ознака „MAX HAVELAAR“ бил откупен по праведна цена и во праведни услови од 
организации составени од мали производители во земји во развој. 

 

Европската комисија поднела тужба против Холандија. Таа покренала неколку прашања што се 
однесувале на социјалните и на еколошките барања на договорниот орган. Прашањата 
покренати од Комисијата се подетално објаснети во образложението за пресудата дадено 
подолу. 

Правото на ЕУ (ставови 2-13) 

Директива 2004/18/ЕЗ: Излагања 2, 5, 29, 33, 39 и 46; членови 2, 23, 26, 39(2), 44(1), 48(1), 48(2) и 
53 

 

Пресуда (ставови 58-112) 

Користење на ознаката „ЕКО“ како техничка спецификација (ставови 58-70) 

Комисијата тврдела дека барањето за чајот и кафето да имаат ознака „ЕКО“ или еквивалентна 
ознака претставувала техничка спецификација опфатена со член 23 од Директивата.  

Член 23(6) од Директивата дозволува користење еколошки ознаки што укажуваат на еколошки 
карактеристики. Двете страни се сложиле дека ознаката „ЕКО“ претставувала еколошка ознака 
што спаѓа во рамки на оваа одредба. Комисијата сметала дека одредбата во секој случај не 
дозволува користење на еколошка ознака како техничка спецификација. 
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Холандија тврдела дека ознаката „ЕКО“ им била добро позната на економските оператори што 
работеле во тој сектор. Според тоа, на нив би им било јасно дека оваа ознака се однесува на 
производи од органско земјоделско производство. Таа, исто така, тврдела дека економскиот 
оператор којшто постапувал уредно и совесно би можел многу лесно да најде опис на барањата 
за добивање на ознаката „ЕКО“. Економскиот оператор би можел да ги најде информациите на 
Интернет, или би можел да го праша договорниот орган. Холандија сметала дека упатувањето 
на ознаката „ЕКО“ не го нарушувало начелото на еднаков третман.  

СП сметал дека со барањето, според коешто чајот и кафето кои биле предмет на набавката 
требало да имаат ознака „ЕКО“, договорниот орган воспоставил техничка спецификација. 
Според СП, техничките спецификации мора:  

• да им овозможат еднаков пристап на понудувачите;  
• да не создаваат неоправдани пречки за отворање на јавните набавки за конкуренција;  
• да бидат доволно прецизни за да им овозможат на понудувачите да го одредат 

предметот на договорот и да ги разберат сите барања на договорниот орган.  

(ставови 61-62)  

СП сметал дека договорниот орган имал право да очекува економските оператори да бидат 
информирани и разумно свесни. Сепак, тоа очекување не ги ослободувало договорните органи 
од обврските согласно со Директивата.  

Директивата наложува јасно наведување на деталните еколошки карактеристики што се бараат.  
Не е доволно да се даде упатување на определена ознака. Договорните органи мора да ги 
објаснат своите посебни услови, а доколку е важна определена ознака, да се користат 
деталните спецификации дефинирани со таа ознака, наместо само да се упатува на ознаката 
(ставови 64-70). 

 

Користење на ознаката „MAX HAVELAAR“ како техничка спецификација (ставови 71-79) 

Комисијата тврдела дека барањето според коешто чајот и кафето требало да имаат ознака 
„MAX HAVELAAR“, или еквивалентна ознака, претставувало техничка спецификација опфатена 
со член 23 од Директивата. Тоа барање би претставувало повреда на член 23(8) од 
Директивата, со којшто се забранува техничките спецификации да упатуваат на „одредена 
марка или извор, или определен процес... или специфично потекло... кои имаат ефект на 
фаворизирање или елиминирање на одредени претпријатија или одредени стоки“.  

Холандија тврдела дека критериумите на коишто се засновала ознаката „MAX HAVELAAR“ биле 
социјални услови опфатени со концептот „услови за извршување на договорот“ според член 26 
од Директивата. Овие критериуми не биле барања поврзани со процес или начин на 
производство. Таа тврдела, како алтернатива, дека доколку ознаката би се сметала за техничка 
спецификација, тогаш член 23(8) не се применувал.  

СП се произнесол дека ознаката „MAX HAVELAAR“ не претставувала техничка спецификација. 
Според неговиот став, дефиницијата за техничка спецификација се однесува исклучиво на 
карактеристиките на самите производи, а не на условите под кои носителот на набавката ги 
добил од производителот. Ознаката „MAX HAVELAAR“ се однесува на условите за испорака, а не 
на методите на производство.  

СП оценил дека барањата спаѓале во рамки на концептот „услови за извршување на договорот“ 
според член 26 од Директивата. СП понатаму не ја разгледувал легитимноста на барањата како 
услови за извршување на договорот. Бидејќи Комисијата не го покренала ова прашање во 
фазата на образложеното мислење од постапката, прашањето не било допуштено. За 
образложение на прашањата коишто се допуштени пред СП, види Глава 1, „Вовед“. 
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Критериуми за доделување договор за јавна набавка – поврзаност со предметот на 
договорот (ставови 84-92) 

При испитувањето на фактите од овој предмет, СП оценил дека договорниот орган имал 
утврдено критериум за доделување на договорот. Овој критериум се состоел од барање според 
коешто состојките што се набавувале требало да ги имаат ознаките „EKO“ и „MAX HAVELAAR“.  

Комисијата тврдела дека овој критериум не бил дозволен, бидејќи не бил поврзан со 
предметот на договорот затоа што барањата кои се подразбирале за ознаките се однесувале на 
општата политика на понудувачот, а не на самите производи. Ова непостоење на поврзаност со 
предметот било особено изразено во случајот со ознаката „MAX HAVELAAR“.  

СП ги отфрлил аргументите на Комисијата. Тој потврдил дека квалитативните критериуми за 
доделување на договорот може да вклучуваат еколошки карактеристики, а исто така и 
„критериуми врз основа на аспекти од социјална природа, коишто може да се однесуваат на 
лицата кои ги користат или добиваат работите, стоките или услугите што се предмет на 
договорот, но и на други лица“ (став 85).  

СП оценил дека критериумот за доделување се однесувал на социјални и еколошки 
карактеристики коишто спаѓале во опфатот на дозволените критериуми за доделување 
договор. Критериумот се однесувал на состојките што требало да се набават, а тие 
претставувале дел од предметот на договорот (ставови 89-90).  

Според СП, „не се бара даден критериум за доделување договор за јавна набавка да се 
однесува на внатрешна особина на производот, односно, елемент којшто е материјално 
вграден во тој производ“ (став 91). 

 

Критериуми за доделување договор за јавна набавка – упатување само на ознаките (ставови 
84-88 и 93-97) 

Откако ги разгледал фактите од предметот, СП го отфрлил аргументот на Холандија дека 
упатувањата на ознаките биле само илустративни. СП сметал дека значењето на барањата на 
договорниот орган морало да биде утврдено од гледна точка на можните понудувачи. Во овој 
случај, барањата требало да се разберат во насока на тоа дека предвидуваат поседување на 
наведените ознаки. 

СП образложил дека понатамошното појаснување од страна на договорниот орган, дека се 
прифатливи еквивалентни ознаки, не претставувало само појаснување. Тоа ги променило 
суштинските услови на коишто би се потпреле економските оператори при одлучувањето дали 
да поднесат понуда или да учествуваат. Со оваа промена се извршила повреда на начелата за 
еднаков третман и транспарентност, коишто наложувале критериумите за доделување на 
договорот да бидат јасно дефинирани на почетокот од постапката за доделување на договорот 
(ставови 54-56). 

СП заклучил дека основниот договор и тендерската документација ги определувале предметот, 
како и критериумите за доделување на договорот. Овие услови наложувале кафето и чајот да 
имаат ознаки „ЕКО“ и „MAX HAVELAAR“ и укажувале на тоа дека се претпочита и другите 
состојки за набавка да ги имаат истите ознаки. 

СП заклучил дека упатување само на ознаките како критериум за доделување на договорот е 
незаконски според Директивата, затоа што со тоа се врши повреда на начелата за еднаков 
третман, недискриминација и транспарентност. 

СП го уважил аргументот на Комисијата дека начелата на еднаков пристап, недискриминација и 
транспарентност биле повредени затоа што потенцијалните понудувачи што не се од Холандија 
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или што ја немаат ознаката „ЕКО“ и/или „MAX HAVELAAR“ на своите производи би биле ставени 
во неповолна положба (став 97). 

 

Избор на економски оператори – утврдување на способноста (ставови 98-111)  

СП ги разгледал барањата според кои понудувачите требало да покажат како ги исполнуваат 
„критериумите за одржливост на набавките и за општествена одговорност на претпријатијата“ 
и како придонесуваат за „подобрување на одржливоста на пазарот на кафе и за еколошко, 
општествено и економски одговорно производство на кафе“. СП оценил дека овие барања се 
однесувале на минималните нивоа на професионална способност во смисла на членовите 44(2) 
и 48 од Директивата. СП потоа извршил процена на законитоста на барањата во тој контекст. 

Тој се произнесол дека критериумите за одржливост на набавките и за општествена 
одговорност на претпријатијата не биле поврзани со факторите наведени во член 48 од 
Директивата. Договорниот орган ги користел овие критериуми за да постави минимално ниво 
на техничка способност, што не било дозволено со Директивата. Примената на овие 
критериуми била незаконска (ставови 105-108). 

СП, исто така, потврдил дека „начелото на транспарентност [подразбирало] дека сите услови и 
подробни правила од постапка за доделување договор [требало] да бидат посочени јасно, 
точно и недвосмислено“. Ова барање има за цел да обезбеди дека:  

• „сите разумно информирани понудувачи коишто постапуваат уредно и совесно можат 
да го разберат нивниот точен опсег и да ги толкуваат на ист начин“;  

• „договорниот орган е во можност да провери дали поднесените понуди ги задоволуваат 
критериумите коишто се однесуваат на предметниот договор“. 

(став 109) 

СП заклучил дека критериумите за одржливост на набавките и за општествена одговорност на 
претпријатијата не биле доволно јасни, точни и недвосмислени. Критериумите не го 
задоволувале начелото на транспарентност. 

Одлука (парафразирана) 

Кралството Холандија не ги исполнило своите обврски според правилата за јавни набавки.  

Ова неисполнување во рамки на постапката за јавна набавка се должело на следниве дејствија 
што ги презела провинцијата Северна Холандија: 

• Договорниот орган (провинцијата Северна Холандија) утврдил техничка спецификација 
што не била во согласност со членот 23(6) од Директивата. Тој наложил производите да 
имаат еколошка ознака со конкретен назив, наместо да користи детални спецификации 
за да ги објасни барањата.  

• Договорниот орган утврдил критериуми за доделување на договорот што не биле во 
согласност со членот 53(1)(а) од Директивата. При евалуацијата на понудите, тој 
доделил дополнителни поени на производите што ги имале определените ознаки.  
Овие доделувања на поени биле извршени без да се наведат критериумите што се 
подразбирале за тие ознаки и без да се дозволи докажување на друг начин дека 
производот ги исполнувал тие критериуми.  

Барањата според коишто понудувачите требало да покажат како ги исполнуваат „критериумите 
за одржливост на набавките и за општествена одговорност на претпријатијата“ и како 
придонесувале за „подобрување на одржливоста на пазарот на кафе и за еколошко, 
општествено и економски одговорно производство на кафе“ претставувале:  
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• повреда на членовите 44(2) и 48 од Директивата, затоа што со овие барања се утврдиле 
минималните услови, што не е дозволено според тие членови;  

• повреда на начелото на транспарентност утврдено во член 2 од Директивата. 

 

Белешка: Види го делот за Директивата за јавниот сектор од 2014 година (2014/24/ЕУ) во 
образложението во Глава 7, „Доделување договори“. 

 

C-599/10 SAG ELV Slovensko и други 

SAG ELV Slovensko и други против Úrad pre verejné obstarávanie 

Пресуда од 29 март 2012 година, нема мислење од генералниот адвокат 

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет е особено важен за следните теми: 

Доделување договори – понуди со невообичаено ниска цена 

Технички спецификации 

Клучни делови од пресудата за целите на овие теми се: 

Правен контекст – правото на Европската унија ставови 3-5 

Правен контекст – словачкото законодавство став 6 

Факти ставови 7-13 

Прашања упатени до СПЕУ ставови 22-26 

Анализа и пресуда 

- Доделување на договорот 

 

ставови 27-34 

- Технички спецификации ставови 35-44 

 

Упатувањата на ставовите во продолжение (во загради) се однесуваат на ставови од пресудата. 

 

Резиме на фактите (ставови 7-13) 

NDS е национално друштво за управување со државни патишта во целосна сопственост на 
државата Словачка. Во септември 2007 година, друштвото NDS започнало постапка за јавна 
набавка за доделување договор за услуги за наплата на патарина на автопатите и некои други 
патишта. Проценетата вредност на договорот изнесувала над 600 милиони евра. Директивата 
се применувала во постапката за доделување на договорот.  

Друштвото NDS објавило оглас за доделување на договор во Сл. весник на ЕУ и спровело 
ограничена постапка. Во текот на постапката, договорниот орган испратил барање за 
појаснување на понудата до две групи на економски оператори коишто доставиле свои понуди. 
Договорниот орган побарал од секоја од групите i) да ја појасни невообичаено ниската цена на 
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поднесената понуда и ii) да одговори на прашања од техничка природа, коишто биле 
специфични за секоја понуда.  

Во понатамошниот процес, двете групи биле исклучени од постапката за јавна набавка и тие 
изјавиле жалба против таа одлука. Тие поднеле жалба до надлежното управно тело, Úrad 
(Бирото за јавни набавки). 

Úrad оценило дека две од основите искористени од NDS за да се исклучат двете групи на 
понудувачи биле оправдани. Прво, двете групи не обезбедиле соодветни одговори на 
барањето за појаснување на невообичаено ниската цена наведена во нивните понуди. Второ, 
тие понуди не исполниле одредени услови утврдени во тендерските спецификации. Во еден 
случај, тоа неисполнување се однесувало на параметрите за пресметка на патарините. Во 
другиот случај, неисполнувањето се однесувало на барањето за обезбедување електричен 
генератор на напојување со дизел. 

Двете групи изјавиле жалба против решението на Úrad и на крај предметите стигнале до 
Врховниот суд на Република Словачка. Врховниот суд ја прекинал постапката и упатил неколку 
прашања до СП за прелиминарна одлука. 

 

Правото на ЕУ (ставови 3-5) 

Членови 2 и 55 од Директивата 2004/18/ЕЗ  

Извадок од членот 55 од Директивата 2004/18/ЕЗ 

„1. Доколку за даден договор понудите се чинат невообичаено ниски во врска со 
стоките, работите или услугите, договорниот орган, 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: 

(а) 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 стоките, услугите или работите предложени од понудувачот; 

(г) усогласеноста со одредбите за заштита на работниците и условите за работа што се 
во сила на местото каде што ќе се извршува 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.“ 

 

Словачкото законодавство (став 6)  

Закон бр. 25/2006 за јавните набавки 
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Член 42 – Постапка за евалуација на понудите: Накратко, овој член предвидува понудите да 
бидат евалуирани од комисија зад затворени врати. Понудите коишто не ги исполнуваат 
барањата од договорот треба да бидат исклучени.  

Член 37(3) - Евалуација на понудите: Накратко, оваа одредба ѝ дозволува на комисијата да 
побара од понудувачите да ги објаснат своите понуди во писмена форма. Меѓутоа, комисијата 
не смее да бара или да прифати предлог од понудувач да внесе измена којашто би создала 
предност во корист на тој понудувач. Комисијата е обврзана да бара писмено објаснување од 
понудувачот во случај кога понудата е со невообичаено ниска цена. 

Пресуда (ставови 22-44) 

СП ги разгледал следниве прашања (парафразирани): 

Контекст: Во рамки на ограничена постапка за јавна набавка, договорниот орган добил понуда 
што смета дека е i) со невообичаено ниска цена, или ii) непрецизна или, пак, не ги исполнува 
барањата од техничката спецификација. 

Во кој било од овие случаи, дали договорниот орган смее или е должен да бара појаснување од 
понудувачот? Дали договорниот орган може да тврди дека не е обврзан да бара појаснување 
од понудувачот за невообичаено ниска цена? 

Понуди со невообичаено ниска цена: СП одлучил дека договорниот орган бил должен да 
побара од понудувачот да ја појасни понудата со невообичаено ниска цена (ставови 32-34). 
Оваа одлука се засновала на јасните одредби од членот 55 од Директивата. СП потврдил дека 
барањето да ги разгледа деталите на понудата со невообичаено ниска цена и да бара 
појаснување од понудувачот било задолжително.  

СП навел дека „постоењето на правилна размена на ставови... за да му се овозможи на 
[понудувачот] да покаже дека неговата понуда е реална, претставува фундаментален услов од 
Директивата 2004/18…”. Ова барање има за цел „да се спречи договорниот орган да постапува 
произволно и да се обезбеди вистинска конкуренција помеѓу претпријатијата“ (ставови 28-29). 

СП, исто така, укажал дека листата дадена во член 55(1) не била сеопфатна, но и дека „не е 
доволно индикативна“ (став 30). Тој заклучил дека договорните органи немаат слобода на 
одлучување при утврдувањето на релевантните фактори што треба да се земат предвид пред 
да се одбие понудата што се чини дека е со невообичаено ниска цена. Освен тоа, СП потврдил 
дека договорниот орган требало да упати јасно барање до конкретниот понудувач.  
Понудувачите „мора да бидат во позиција целосно и делотворно да покажат дека нивните 
понуди се сериозни“ (став 31).  

Директивата наложува постоење на одредба во националното законодавство што ќе го 
обврзува договорниот орган да бара појаснување за понудата со невообичаено ниска цена 
(став 33). Директивата не допушта договорниот орган да тврди дека тој не е обврзан да бара од 
понудувачот појаснување за невообичаено ниската цена (став 34). 

Непрецизни понуди или понуди што не ги исполнуваат барањата од спецификацијата:  СП 
забележал дека во Директивата нема јасна одредба што опфаќа ваква ситуација (став 35). 

СП навел дека самата природа на ограничената постапка значи дека штом понудите се 
поднесени, во тие понуди не може повеќе да се прават измени.  Начелото на еднаков третман и 
транспарентност значи дека договорниот орган не смее да преговара со понудувачите. 

СП заклучил дека договорниот орган не бил обврзан да бара појаснување за понудата што ја 
сметал за непрецизна или дека не ги исполнува барањата од техничката спецификација. Тој би 
можел да ја отфрли понудата врз таа основа (ставови 38-39).  

Дозволено појаснување:  СП сметал дека Директивата допушта „исправка или дополнување на 
деталите во понудата, кога тоа е соодветно и во исклучителни случаи“ (став 39). Таа дозвола се 
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дава, особено, кога е јасно дека договорниот орган бара „обично појаснување“ или поправање 
на „грешки коишто се очигледно технички“ (став 40). 

Ова појаснување се допушта само кога:  

• измената во практика не доведува до поднесување нова понуда (став 40); 
• сите понудувачи се третирани еднакво и праведно. Барањето за појаснување не смее да 

се чини дека неосновано го става во поповолна положба понудувачот до којшто е 
упатено тоа барање (став 41).  

СП пропишал дополнителни услови што треба да се применуваат кога договорниот орган бара 
појаснување:  

• Барањето за појаснување на понудата може да се даде само откако договорниот орган 
ги разгледал сите понуди (став 42).  

• Барањето мора да се испрати до сите претпријатија коишто се во иста положба, освен 
доколку не постои основа којашто може објективно да се потврди и којашто може да го 
оправда поинаквиот третман на понудувачите (став 43). 

• Барањето мора да се однесува на сите аспекти од понудата коишто се непрецизни или 
коишто не ги исполнуваат техничките барања (став 44). 

• Договорниот орган не може да одбие понуда поради некој недоволно јасен дел од 
понудата којшто не бил опфатен со барањето на договорниот орган (став 44). 

Одлука (парафразирана) 

1. Понуди со невообичаено ниска цена 
• Директивата наложува националното законодавство да вклучува одредби што го 

обврзуваат договорниот орган да бара појаснување за понуда со невообичаено ниска 
цена.  

• Националните судови треба да утврдат дали барањето за појаснување му овозможило 
на понудувачот да даде соодветно образложение.  

• Директивата не допушта договорниот орган да заземе став дека не е должен да побара 
појаснување за невообичаено ниската цена од понудувачот. 
 

2. Појаснување на непрецизни понуди или понуди што не ги исполнуваат техничките 
барања 
• Директивата допушта национален закон според којшто договорниот орган може да 

побара од понудувачите да ги појаснат своите понуди, без да бара или да прифаќа 
какви било промени во понудата. 

• При појаснувањето на понудите, договорниот орган мора да ги третира понудувачите 
еднакво и праведно. Барањето за појаснување не може да дава впечаток дека 
неосновано го става во поповолна или понезавидна положба понудувачот од којшто се 
бара појаснување.  

Други прашања опфатени со пресудата  

Анализа и пресуда за допуштеноста на 
упатените прашања 

ставови 15-21 

Одложување на последиците од 
пресудата 

ставови 46-47 
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Глава 8 Технички спецификации 

Контекст 

Правилниот опис на предметот на договорот за јавна набавка претставува суштински дел од 
режимот на јавните набавки. Главната цел на правилата на ЕУ за јавните набавки, а тоа е 
отворањето на јавните набавки за конкуренцијата, не би можела да се постигне ако е можно 
неселективно дефинирање на предметот на постапката за јавна набавка.  

Описот на предметот на постапката за јавната набавка е дефиниција за она што сака да го купи 
купувачот. Со цел да ги добие потребните стоки, услуги или работи, договорниот орган треба 
прецизно ги дефинира своите очекувања за стоките, услугите или работите коишто треба да се 
обезбедат. Оваа дефиниција треба да ги вклучува опфатот, големината, квалитетот и условите 
на извршувањето. Општо, правилата на ЕУ за јавните набавки не го ограничуваат купувачот во 
одлуката што сака да купи. Овие правила имаат за цел да спречат спроведување на постапката 
за јавна набавка на начин кој го нарушува пазарот.  

Технички спецификации 

При опишување на предметот на јавната набавка, договорните органи користат „технички 
спецификации“. Техничките спецификации, по правило, се толкуваат како целокупноста на 
техничките услови. Со техничките спецификации се дефинираат карактеристиките кои се бараат 
од работите, стоките или услугите, а кои ја исполнуваат целта за којашто се наменети од страна 
на договорниот орган. Техничките услови често вклучуваат нивоа на квалитет, изведба, 
безбедност или димензии, обезбедување на квалитетот, терминологија, симболи, тестирање и 
методи на тестирање, како и пакување, означување или етикетирање. Тие, исто така, може да 
вклучуваат правила за идејно решение и процена на трошоците; тестирање, инспекција и 
прием на работите и методите или техниките на изведување; како и сите други технички услови 
што договорниот орган може да ги пропише, согласно со општите или посебните прописи.  

Начин на формулирање на техничките спецификации  
Член 23(3) од Директивата пропишува дека техничките спецификации можат да се 
формулираат со упатување на i) посебни стандарди; ii) услови за извршување или 
функционални карактеристики, вклучувајќи ги еколошките карактеристики; или iii) комбинација 
од овие два метода.  
 
Забранети упатувања  

Член 23(2) пропишува дека „техничките спецификации овозможуваат еднаков пристап за 
понудувачите и немаат ефект на создавање неоправдани пречки за отворањето на јавните 
набавки за конкуренција.“  

Со член 23(8) се забранува договорните органи да применуваат технички спецификации коишто 
„упатуваат на одредена марка или извор, или определен процес, или трговски марки, патенти, 
видови или специфично потекло или производство кои имаат ефект на фаворизирање или 
елиминирање на одредени претпријатија или одредени стоки“. 

Дозволено е отстапување од горенаведеното правило, но во исклучителни случаи. 
Отстапувањето е дозволено само ако договорниот орган не може да даде доволно прецизен и 
сосема разбирлив опис на предметот на набавката со користење на објективни технички 
спецификации. Во тој случај, договорниот орган мора да наведе дека ќе прифаќа стоки, услуги 
или методи кои се еквивалентни во однос на нивните својства со додавање на зборовите „или 
еквивалентно“.  
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Користење на еколошки ознаки  

Кога договорните органи вклучуваат еколошки карактеристики во условите за извршување или 
во функционалните карактеристики, тие можат да ги користат сите или дел од деталните 
спецификации, како што се дефинирани со еколошките ознаки [член 23(6) од Директивата]. 
Овие услови можат да се засноваа на европски, мултинационални и национални еколошки 
ознаки или која било друга еколошка ознака. Овие еколошки ознаки се дозволени под услов: 

• спецификациите да се соодветни за да ги дефинираат карактеристиките на стоките или 
услугите кои се предмет на договорот;  

• барањата за ознаката да се изготвени врз основа на научни информации; 
• еколошките ознаки да се прифатени со користење на постапка во која сите соодветни 

страни, како што се владини тела, потрошувачи, производители, дистрибутери и 
еколошки организации, можат да учествуваат;  

• да се достапни за сите заинтересирани страни.  

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

За дополнителни информации, види:  

СИГМА (јануари, 2011 год.), „Вградување на еколошки аспекти во набавките“, Резиме на 
политиките за јавните набавки бр. 13 – 
http://www.sigmaweb.org/publications/Environmental_Considerations_Public_Procurement_2011.p
df  

СИГМА (2010), „Подготвување на набавката”, Прирачник за обука за јавните набавки, Модул 
C2 – http://www.sigmaweb.org/publications/46179115.pdf  

 

Клучни поуки  

1. Договорните органи мора да обезбедат дека техничките спецификации се напишани на 
начин кој ќе ги отвори јавните набавки за конкуренцијата.  

2. Техничките спецификации мора да овозможат еднаков пристап за понудувачите и не треба 
да создаваат неоправдани пречки за отворањето на јавните набавки за конкуренцијата.  

3. Користењето на специфично потекло, трговска марка или производство не е дозволено, 
освен ако тоа е оправдано со предметот на набавката и во тој случај само во исклучителни, 
дефинирани околности. Секое упатување треба да биде проследено со зборовите „или 
еквивалентно“. 

  

Резиме на пристапот и одлуките на СПЕУ  

Се забранува користењето на видови или на специфично потекло или производство, освен кога 
тоа е проследено со зборовите „или еквивалентно“. 

Во предметите како што се C-45/87 Комисијата против Ирска, C-359/93 Комисијата против 
Холандија и C-59/00 Vestergaard, договорните органи барале посебни трговски марки или 
потврди за усогласеност со спецификациите на националните стандарди. Условите биле 
утврдени без придружите зборови „или еквивалентно“. СП заклучил дека тие услови биле во 
спротивност со член 28 од Договорот (сега член 34 од ДФЕУ), бидејќи доведувале до 
ограничување на договорите за операторите кои планирале да ги користат конкретно 
наведените системи.  

http://www.sigmaweb.org/publications/Environmental_Considerations_Public_Procurement_2011.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/Environmental_Considerations_Public_Procurement_2011.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/46179115.pdf
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Во предметот C-225/98 Комисијата против Франција, СП се произнесол дека начелото на 
еднаков третман забранувало не само отворена дискриминација врз основа на националноста 
туку, исто така, сите прикриени форми на дискриминација кои го имале истиот ефект. Во 
преметот Комисијата против Франција, договорниот орган наложил усогласеност со еден 
француски стандард. СП оценил дека спецификациите изготвени од договорниот орган биле 
толку специфични и тешко разбирливи што само националните понудувачите можеле веднаш 
да го разберат нивното значење. Како резултат на тоа, употребата на тие упатувања можела да 
има ефект на обезбедување повеќе информации за домашните друштва, со што им се 
олеснувало на тие претпријатија да поднесат понуди.  

Техничките спецификации мора да овозможат еднаков пристап за понудувачите и да не 
создаваат неоправдани пречки за отворањето на јавните набавки за конкуренцијата. Во 
предметите C-6/05 Medipac-Kazantzidis и C-489/06 Комисијата против Грција, СП го разгледал 
прашањето на конкуренцијата и јавните набавки во контекст на поврзаност помеѓу правилата за 
јавните набавки и Директивата за медицински помагала (ДМП - MDD). Согласно со ДМП, 
медицинските помагала кои исполнуваат определени стандарди треба да се законски 
прифатени за продажба во сите земји-членки. СП се произнесол дека конкретната практика во 
грчките болници на одбивање, поради безбедносни причини, да прифатат медицински 
помагала кои ги исполнуваат стандардите определени согласно со ДМП била во спротивност со 
обврските за еднаков третман и транспарентност.  

Техничките спецификации мора да бидат доволно прецизни за да им се овозможи на 
понудувачите да го утврдат предметот на договорот и да ги разберат сите барања на 
договорниот орган. Директивата наложува јасно наведување на деталните еколошки 
карактеристики кои се бараат. Упатувањето на определена ознака не е доволно (C-368/10 
Комисијата против Холандија). Види ја белешката подолу за Директивата за јавниот сектор од 
2014 година (2014/24/ЕУ) за забелешки во врска со новите одредби за користењето ознаки. 

Директивите за јавните набавки не дозволуваат договорниот орган да преговара за понуди што 
не се во согласност со задолжителните услови утврдени во техничките спецификации (C-561/12 
Nordecon и Ramboll Eesti).  

  

Директивата за јавниот сектор од 2014 година и Директивата за секторските дејности од 2014 
година 

Член 42 од Директивата за јавниот сектор од 2014 год. (2014/24/ЕУ) ги опфаќа „техничките 
спецификации“. Истите одредби се утврдени во член 60 од Директива за секторските дејности 
од 2014 год. (2014/25/ЕУ).  

Член 42 од Директивата за јавниот сектор од 2014 год. им дозволува на договорните органи да 
ги формулираат техничките спецификации со упатување на определени стандарди, услови за 
извршување/функционални карактеристики, или комбинација од нив. 

Член 43 го опфаќа користењето на ознаки (социјални, еколошки и други). Истите одредби се 
утврдени во член 61 од Директивата за секторските дејности од 2014 година.  

Член 43 пропишува дека договорен орган кој бара работи, стоки или услуги со одредени 
еколошки, социјални или други карактеристики може да наложи одредена ознака како доказ 
дека работите, стоките или услугите ги имаат потребните карактеристики. Таквите барања за 
ознаки мора да исполнуваат одредени услови во врска со начинот на кој ознаките се утврдуваат 
и доделуваат. Договорен орган кој наложува одредена ознака, исто така, треба да ги прифати 
сите ознаки кои потврдуваат дека работите, стоките или услугите ги исполнуваат 
еквивалентните барања во однос на ознаката [член 43(1)]. 
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Судска пракса 

Користење на технички спецификации – обврска за прифаќање понуди во согласност со 
стандардите на ЕУ  

C-6/05 Medipac-Kazantzidis 

Medipac-Kazantzidis AE против Venizeleio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS) 

Пресуда од 14 јуни 2007 година, мислење на генералниот адвокат од 21 ноември 2006 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Оваа публикација вклучува целосен препис на оваа пресуда, како и подетална анализа.  

 

Овој предмет се однесувал на постапка за јавна набавка за договор за обезбедување хируршки 
конци за една грчка болница. Проценетата вредност на договорот била под вредносниот праг 
од соодветната директива на ЕУ за јавните набавки. Меѓутоа, грчкото национално 
законодавство наложувало постапката за јавната набавка да се спроведе во согласност со 
Директивата за договори за јавна набавка на стоки.  

Техничките спецификации наложувале обезбедените хируршки конци да бидат во согласност 
со Директивата за медицински помагала 93/42 (ДМП). ДМП, од друга страна, пропишувала дека 
хируршките конци морале да исполнуваат определени основни услови, што се докажувало со 
нанесување на ознаката CE, за да можат законски да се продаваат во рамки на ЕУ. Хируршките 
конци коишто ги исполнувале овие стандарди требало да бидат законски прифатени за 
продажба во сите земјите-членки на ЕУ. Овој услов подлежел на можноста одредена земја-
членка да се повика на посебна „заштитна“ постапка доколку сметала дека директивата 
соодветно не го заштитувала јавното здравје. ДМП, исто така, пропишувала дека овие услови 
требало да претставуваат европски стандард за конкретните производи.  

СП се произнесол дека договорниот орган го повредил начелото на еднаков третман и 
обврската за транспарентност кога отфрлил понуда заради заштита на јавното здравје, бидејќи 
понудените производи ги исполнувале соодветните стандарди и ја носеле ознаката CE. 

СП образложил дека усогласеноста со ДМП воспоставувала претпоставка дека конкретните 
производи биле соодветни за наменетите цели. Потоа, СП навел дека договорниот орган не 
можел да одбива помагала кои биле сертифицирани дека се во согласност со ДМП. Меѓутоа, 
основите за овој заклучок не биле потполно јасни. Особено, СП не разјаснил дали неговиот 
заклучок се засновал на фактот што тендерската документација единствено наложувала 
хируршките конци да ги исполнуваат стандардите од ДМП и затоа договорниот орган бил 
должен да ја прифати понудата којашто била во согласност со спецификациите на органот. 

СП пресудил дека договорниот орган имал право да отфрли одредена понуда за медицински 
помагала кои ја носеле ознаката CE поради техничка неисправност, но само во контекст на 
постапката за заштита предвидена во ДМП. Органот мора да ја извести соодветната земја-
членка, којашто потоа мора да се повика на постапката за заштита и да ја проследи работата до 
Комисијата.  

 

C-489/06 Комисијата против Грција 

Комисијата на Европските заедници против Република Грција 

Пресуда од 19 март 2009 година, мислење на генералниот адвокат од 20 ноември 2008 година  

Тужба поднесена од Комисијата 



125 

 

Овој предмет се однесувал на практиката на некои болници во Грција, во одредени случаи, да 
отфрлаат понуди за набавка на хируршки конци бидејќи не ги исполнувале здравствените 
потреби. Оваа практика се применувала и покрај фактот што конкретните производи ја носеле 
ознаката CE (види C-6/05 Medipac-Kazantzidis погоре за дополнително објаснување на условите 
поврзани со ознаката CE и медицинските помагала). 

СП оценил дека оваа практика претставувала повреда на одредбата за техничките 
спецификации во Директивата за договори за јавна набавка на стоки. Оваа одредба 
наложувала техничките спецификации да се дефинираат со упатување на националните 
стандарди со кои се спроведувале европските стандарди или со упатување на европските 
технички одобренија или заедничките технички спецификации. Меѓутоа, треба да се истакне 
дека оваа обврска повеќе не се применува согласно со Директивата. 

Во предметот C-6/05 Medipac-Kazantzidis, СП заклучил дека со отфрлањето на една понуда се 
повредиле обврската за транспарентност и начелото на еднаков третман од Договорот. Овој 
заклучок бил донесен поради тоа што конкретните производи биле во согласност со 
Директивата за медицински помагала (ДМП). Во тој случај, Владата на Грција не изразила 
желба да усвои повисоки стандарди од оние во ДМП. Таа оспорувала дека производите ги 
исполнувале стандардите од ДМП иако не била спроведена постапката за оспорување 
пропишана со директивата.  

Во предметот C-489/06 Комисијата против Грција не било јасно утврдено дали 
определувањето на стандарди повисоки од оние во ДМП претставувало повреда на Договорот 
за ЕЗ. Ова појаснување недостигало затоа што Владата на Грција прифатила дека со своето 
постапување грчките болници го повредиле правото на ЕУ. Меѓутоа, СП, упатувајќи на својата 
претходна пресуда, навел дека договорен орган не би можел да одбие медицинско помагало 
коешто ја носело ознаката CE. Со овој заклучок може да се претпостави дека постои 
ограничување на дискреционото право за определување на спецификациите за здравствена 
заштита во однос на медицинските помагала коишто спаѓаат во рамки на ДМП. Поточно, може 
да се тврди дека на договорниот орган не му е дозволено да одбива медицински помагала 
коишто се во согласност со ДМП, дури и кога органот утврдил повисоки барања во техничките 
спецификации. 

 Белешка за промените во формулацијата на директивите: Наводот и утврдувањето на 
повреда на правото на ЕУ во овој случај се засновале на член 8(2) од Директивата за договори 
за јавна набавка на стоки. Оваа одредба наложувала договорните органи, по правило, да ги 
наведат производите што ги барале во договорите со упатување на европските стандарди и 
други европски спецификации, доколку постоеле. Таквата обврска повеќе не е важечка. 
Согласно со Директивата, договорните органи слободно можат да го опишат предметот на 
набавката со упатување на разни стандарди или на услови за извршување. Истиот пристап е 
применет во Директивата за јавниот сектор од 2014 година (види ја белешката погоре за 
Директивата за јавниот сектор од 2014 год.). 

 

Упатување на еколошки ознаки и ознаки за праведна трговија во техничките спецификации 

 

C-368/10 Комисијата против Холандија 

Европската комисија против Кралството Холандија 

Пресуда од 10 мај 2012 година, мислење на генералниот адвокат од 15 декември 2011 година 

Тужба поднесена од Комисијата 
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Оваа публикација вклучува целосен препис на оваа пресуда, како и подетална анализа (Глава 7, 
„Доделување договори“).  

 

Оваа тужба поднесена со постапка од Европската комисија се однесувала на постапка за јавна 
набавка според Директивата, спроведена од провинцијата Северна Холандија за испорака и 
одржување на автомати за кафе и чај.  

Тендерската документација вклучувала барање дека кафето и чајот коишто се испорачувале 
требало да имаат: 

• Ознака „EKO“: ознаката „EKO“ се користи во Холандија. Таа се доделува за производ во 
кој најмалку 95% од состојките се од органско земјоделско производство.  

• Ознака „MAX HAVELAAR“: ознаката „MAX HAVELAAR“ е во поширока употреба во повеќе 
земји-членки. Таа е наменета за унапредување на пласирањето на пазарот на 
производите добиени со праведна трговија. Ознаката потврдува дека производите за 
коишто е издадена се купени по праведна цена и во праведни услови од организации 
составени од мали производители во земји во развој. 

Користење на ознаката „EKO“ како техничка спецификација (ставови 58-70): член 23(6) од 
Директивата го одобрува користењето на еколошки ознаки за опишување на еколошките 
карактеристики. Во овој предмет, двете странки се согласиле дека ознаката „EKO“ 
претставувала еколошка ознака во смисла на оваа одредба. Меѓутоа, Комисијата сметала дека 
одредбата не дозволувала користење на еколошка ознака како техничка спецификација. 

СП сметал дека наложувајќи ја ознаката „EKO“ за кафето и чајот коишто требале да се набават, 
договорниот орган утврдил техничка спецификација. Техничките спецификации мора:  

• да овозможат еднаков пристап за понудувачите;  
• да го избегнуваат создавањето на неоправдани пречки за отворањето на јавните 

набавки за конкуренцијата;  
• да содржат доволно прецизна формулација за да им се овозможи на понудувачите да 

го утврдат предметот на договорот и да ги разберат сите барања на договорниот орган. 

(ставови 61-62)  

Директивата наложува јасно наведување на деталните еколошки карактеристики кои се бараат. 
Упатувањето на определена ознака не е доволно. Договорните органи мораат да ги објаснат 
нивните посебни услови и доколку е важна определена ознака, да ги користат деталните 
спецификации дефинирани со таа ознака наместо само да упатат на ознаката (ставови 64-70). 

Користење на ознаката „MAX HAVELAAR“ како техничка спецификација (ставови 71-79): 
Комисијата тврдела дека барањето за кафето и чајот да ја носат ознаката „MAX HAVELAAR“ или 
еквивалентна, исто така, претставувало техничка спецификација во рамки на член 23. 
Комисијата сметала дека барањето било во спротивност со член 23(8), којшто забранувал 
техничките спецификации да упатуваат на „одредена марка или извор, или определен процес... 
или специфично потекло или, да имаат ефект на фаворизирање или елиминирање на одредени 
претпријатија или стоки“.  

СП се произнесол дека ознаката „MAX HAVELAAR“ не претставувала техничка спецификација. 
Ова пресуда се засновала на фактот што дефиницијата на техничка спецификација исклучиво се 
однесувала на карактеристиките на самиот производ, наместо на условите според коишто 
снабдувачот ги стекнувал производите од производителот. Ознаката „MAX HAVELAAR“ се 
однесува на условите на испорака, а не на методите на производство. 

СП се произнесол дека условите не спаѓале во рамки на концептот на „услови за извршување на 
договорот“ согласно со член 26 од Директивата. СП понатаму не ја анализирал легитимноста на 
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барањата како услови за извршување на договорот, бидејќи Комисијата не го покренала тоа 
прашање во фазата на образложеното мислење од постапката. Според тоа, прашањето било 
недопуштено. 

Директива за јавниот сектор 2014/24/ЕУ 

Директивата за јавниот сектор од 2014 год. вклучува одредба во врска со користењето на 
ознаки во член 43. 

Преговори со понудувачи чии понуди не се во согласност со задолжителните услови  

C-561/12  Nordecon и Ramboll Eesti 

Nordecon AS и Ramboll Eesti AS против Rahandusministeerium 

Пресуда од 5 декември 2012 година, нема мислење од генералниот адвокат 

Барање за прелиминарна одлука 

 

Оваа публикација вклучува целосен препис на оваа пресуда, како и подетална анализа.  

Клучното прашање на естонскиот суд во овој предмет било дали членот 30(2) од Директивата 
дозволувал преговори со понудувач кој поднесол понуда што не била во согласност со 
задолжителните услови содржани во техничките спецификации.  

Член 30 опфаќа случаи во кои е оправдано користењето на постапката со преговарање без 
претходно објавување на оглас.  

Член 30(2) пропишува дека кога договорен орган оправдано може да ја користи таа постапка, 
тој треба да „преговара со понудувачите околу понудите поднесени од нивна страна за да ги 
приспособат кон условите што тој ги поставил во огласот за доделување на договорот за јавна 
набавка, спецификациите и дополнителните документи, доколку ги има, и да ја избере 
најдобрата понуда...“ 

СП истакнал дека во одредени случаи членот 30(2) дозволува постапката со преговарање да се 
користи за поднесените понуди да се приспособат на условите определени во огласот, во 
спецификациите и во дополнителните документи.  

Истовремено, согласно со член 2, договорните органи се должни еднакво и 
недискриминаторски да ги третираат економските оператори и да постапуваат на 
транспарентен начин. Обврската за транспарентност има за цел да спречи секаков ризик од 
фаворизирање или произволност од страна на договорниот орган. Договорниот орган е 
овластен да преговара во контекст на постапка со преговарање. Сепак, тој сè уште е должен да 
ја обезбеди усогласеноста со задолжителните услови од договорот. Во спротивно, би дошло до 
повреда на обврската за транспарентност.  

Покрај тоа, прифаќањето на понуда од единствен понудувач којашто не била во согласност со 
задолжителните услови би значело дека договорниот орган не преговарал со сите понудувачи 
на иста основа. Прифаќањето на таква понуда би се сметало за нееднаков третман.  

СП заклучил дека член 30(2) не му дозволувал на договорниот орган да преговара за понудите 
кои не биле во согласност со задолжителните услови утврдени во техничките спецификации.  
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C-6/05  Medipac-Kazantzidis 

Medipac-Kazantzidis AE против Venizeleio-Pananeio (PE.S.Y. KRITIS) 

Пресуда од 14 јуни 2007 година, мислење на генералниот адвокат од 21 ноември 2006 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет е особено важен за следната тема: 

Технички спецификации 

 

Клучни делови од пресудата за целите на оваа тема се:  

Правен контекст – правото на Европската унија ставови 3-19 

Правен контекст – грчкото законодавство став 20 

Факти ставови 21-26 

Прашања упатени до СПЕУ  став 27 

Анализа и пресуда ставови 28-62 

Упатувањата на ставовите во продолжение (во загради) се однесуваат на ставови од пресудата.  

 

Резиме на фактите (ставови 21-26)  

Овој предмет се однесувал на постапка за јавна набавка за договор за обезбедување различни 
материјали поврзани со хируршки конци за една грчка болница. Проценетата вредност на 
договорот изнесувала 131.500 евра со ДДВ, односно, под соодветните финансиски прагови на 
ЕУ. Меѓутоа, грчкото национално законодавство наложувало постапката за јавната набавка да 
се спроведе во согласност со Директивата за договори за јавна набавка на стоки. Договорот 
требало да се додели врз основа на најниската цена како единствен критериум за доделување 
на договорот. 

Во огласот за јавната набавка било наведено дека материјалите требало да бидат 
сертифицирани во согласност со Европската фармакопеја и да ја носат ознаката CE. Девет 
друштва, вклучително и Medipac, поднеле понуди. Материјалите од понудата на друштвото 
Medipac ја имале потребната ознака CE. Комисијата за јавната набавка издала препорака до 
болницата дека материјалите поврзани со хируршките конци од видот „PGA“26 кои ги 
предложило друштвото Medipac требало да се исклучат, бидејќи јазлите направени со 
материјали од видот „PGA“ лесно се разврзувале и предвремено се затворале, иглите често се 
искривувале или се кршеле, а конците не траеле доволно долго. Болницата ја отфрлила 
понудата од Medipac, наведувајќи дека предложените материјали поврзани со хируршките 
конци од видот „PGA“ не ги исполнувале техничките спецификации од договорот.  

                                                           
26 Хируршки конци направени од полигликолид или полигликолна киселина - биоразградлив, 
термопластичен полимер.  
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Друштвото Medipac изјавило жалба против оваа одлука. Тоа тврдело дека техничките 
спецификации врз коишто се засновало отфрлањето на неговата понуда не биле наведени во 
поканата за поднесување понуди. Покрај тоа, техничките спецификации биле непрецизни и 
речиси неразбирливи. Тие не овозможиле соодветно да се оценат барањата за материјалите 
коишто требало да се испорачаат. Исто така, тие отстапувале од техничките карактеристики на 
таквите материјали, наведени во Директивата 93/42/ЕЕЗ, Директивата за медицинските 
помагала (ДМП). Друштвото Medipac, исто така, тврдело дека материјалите од неговата понуда, 
кои ги исполнувале условите на Европската фармакопеја, ги немале и не можеле да ги имаат 
техничките недостатоци коишто ги посочила болницата.  

Грчкото тело за правна заштита одлучило да ја прекине постапката и да се упати до СП за 
прелиминарна одлука. Телото за правна заштита прашало дали на договорен орган му било 
дозволено да отфрли понуда за медицински помагала кои ја носеле ознаката CE и за коишто 
била извршена проверка на квалитетот од страна на надлежното тело за сертификација. Во 
овие околности дали било дозволено да се отфрли понудата како технички неприфатлива врз 
основа на забелешките поврзани со соодветноста на производите во однос на квалитетот и 
погодноста за употреба?  

Правото на ЕУ (ставови 3-19): член 5(1) од Директивата 93/36/ЕЕЗ (сега член 7 од Директивата 
2004/18/ЕЗ); Директива 93/42/ЕЕЗ, Директивата за медицинските помагала (ДМП) 

Грчкото законодавство (став 20): Меѓуресорско решение бр. DI7/ik.2480 од 19 август 1994 
година, со коешто се транспонира Директивата 93/42/ЕЕЗ (ДМП) од 14 јуни 1993 година  

Пресуда (ставови 28-62) 

Примена на општите начела на ЕУ за договори под вредносните прагови  

Проценетата вредност на конкретниот договор била под соодветните финансиски прагови на 
ЕУ. Меѓутоа, грчкото законодавство наложувало постапката за јавната набавка да се спроведе 
во согласност со Директивата за договори за јавна набавка на стоки.  

СП оценил дека не е потребно непосредно да ги анализира правилата на директивите за 
јавните набавки, бидејќи договорот бил под вредносниот праг. Меѓутоа, тој анализирал дали 
постапката била во согласност со општите начела од правото на ЕУ (Договорот), вклучувајќи го 
начелото на еднаков третман (ставови 30-36). 

Услови од Директивата за медицинските помагала 93/42/ЕЕЗ (ДМП) и примената на начелата 
од Договорот 

Техничките спецификации за договорот наложувале материјалите поврзани со хируршките 
конци кои се набавувале да бидат во согласност со ДМП. ДМП, од друга страна, наложувала 
хируршките конци да исполнуваат определени основни услови (што се докажувало со 
нанесување на ознаката CE) за да можат законски да се продаваат во рамки на ЕУ. Хируршките 
конци коишто ги исполнуваат овие стандарди мора да бидат законски прифатени за продажба 
во сите земјите-членки на ЕУ. Оваа одредба подлежи на можноста земјите-членки да се 
повикаат на посебна „заштитна“ постапка доколку сметаат дека ДМП соодветно не го 
заштитува јавното здравје. ДМП, исто така, пропишува дека условите определени со ДМП 
претставуваат европски стандард за конкретните производи.  

ДМП имала за цел да го поттикне слободното движење на медицинските помагала кои се 
сертифицирани дека се во согласност со оваа директива. Слободата на движење требало да се 
постигне со замена на различните мерки кои во оваа област се преземале во секоја од земјите-
членки. Овие поединечни мерки би можеле да претставуваат пречка за слободното движење. 
Потребно е да се изврши усогласување на слободното движење на овие помагала со заштитата 
на здравјето на пациентите. Потребата за усогласување на овие интереси подразбира дека 
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доколку се појави ризик во врска со одредено помагало што е сертифицирано дека е во 
согласност со ДМП, тогаш земјата-членка мора да ја спроведе постапката за заштита. Оваа 
постапка е пропишана во член 8 од ДМП. Телата што не се овластени да ја спроведуваат 
постапката за заштита немаат дозвола да преземаат еднострано дејствие во такви околности.  

Доколку предложените производи кои ја носат ознаката CE предизвикуваат загриженост за 
здравјето или безбедноста на пациентите, тогаш мора да се примени постапката за заштита со 
цел да се избегне произволно однесување. Начелото на еднаков третман на понудувачите и 
обврската за транспарентност го спречуваат договорниот орган директно да ја отфрли 
конкретната понуда. Начелото на еднаков третман и обврската за транспарентност се 
применуваат, независно од тоа дали се применува Директивата. Тие се применуваат за 
договори под финансиските прагови на ЕУ.  

Целта на постапката за заштита е да се обезбеди објективна и независна процена и проверка на 
наводните ризици. Начелото на еднаков третман и обврската за транспарентност забрануваат 
договорниот орган да отфрли понуда којашто ги исполнува условите од поканата за 
поднесување понуди поради причини кои i) не се утврдени во техничките спецификации и кои 
ii) се наведени по поднесувањето на понудата. 

Дискреционо право при утврдување на техничките спецификации, вклучително и кога 
постојат стандарди на ЕУ  

СП образложил дека усогласеноста со ДМП воспоставувала претпоставка дека конкретните 
производи биле соодветни за наменетите цели (став 42). Потоа, СП навел дека договорниот 
орган не можел да одбива помагала кои биле сертифицирани дека се во согласност со ДМП 
(став 52).  

Не било јасно дали СП сметал дека ова ограничување требало секогаш да се применува или 
само привремено, бидејќи усогласеноста со ДМП била единствениот релевантен услов во 
техничките спецификации утврдени од договорниот орган.  

Доколку договорниот орган е должен да ги прифати производите кои се во согласност со ДМП, 
ова обврска може да подразбира дека дискреционото право на договорниот орган е 
ограничено. Би можело да се тврди дека договорниот орган не може да одлучи да определи 
повисоки стандарди за безбедноста и здравјето, или за други работи како што се еколошките 
прашања, од оние утврдени во овој вид директиви, коишто воспоставуваат стандарди за прием 
во единствениот пазар, а исто така делуваат и како европски стандарди.  

Тоа, исто така, во поопшта смисла, може дури и да подразбира дека јавните органи мораат да 
прифатат производи коишто или i) ги исполнуваат европските стандарди за нивоата на 
безбедност или еколошки карактеристики, или ii) се усогласени со нивоата на безбедност и 
здравје коишто се доволни за тие бидат прифатени во слободен проток во пазарот на ЕУ. Тоа 
ограничување би значело дека договорните органи морале да прифатат производи со понизок 
стандард на безбедност, доколку е дозволена нивната продажба во рамки на ЕУ. Меѓутоа, 
можно е и друго толкување: дека пресудата на СП се засновала на фактот што конкретниот 
производ бил опфатен со ДМП и Владата на Грција не изразила желба да усвои повисоки 
стандарди од оние наведени во Директивата. Во тој случај, јавните органи би имале право да 
определат свои сопствени стандарди кога употребата на производот не била посебно опфатена 
со ДМП или поопшто.  

Примена на постапката за заштита од ДМП во контекст на јавните набавки 

ДМП пропишува постапка за побивање на претпоставката дека производите кои ја носат 
ознаката CE се усогласени со суштинските услови од оваа директива во врска со безбедноста и 
здравјето. Таа, исто така, пропишува постапка за справување со производите за коишто се 
смета дека не ги исполниле условите на ознаката CE којашто им е доделена.  
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Земјите-членки на ЕУ коишто идентификуваат ризик поврзан со одреден производ кој ја носи 
ознаката CE се должни да го пријават ова сознание до Комисијата за да се донесе одлука за 
соодветноста на производот. Во меѓувреме, додека се чека одлуката од Комисијата, земјата-
членка може да преземе мерки за заштита за да го заштити јавното здравје. Грчкиот суд упатил 
прашање до СП како овие мерки се применувале во контекст на постапка за јавна набавка. 

СП пресудил дека договорниот орган имал право да отфрли одредена понуда за медицински 
помагала кои ја носеле ознаката CE поради техничка неисправност, но само во контекст на 
постапката за заштита предвидена во ДМП (ставови 57-58 од пресудата). Договорниот орган 
мора да ги извести соодветните органи во земјата-членка, којашто потоа мора да се повика на 
постапката за заштита и да ја проследи работата до Комисијата. Според СП, договорниот орган, 
исто така, мора да ја запре конкретната постапка за доделување на договорот до донесувањето 
на одлуката од Комисијата. Оваа постапка овозможува соодветно разгледување на понудата на 
засегнатиот понудувач.  

Одлуката на Комисијата е обврзувачка за договорниот орган. Доколку одлуката на Комисијата 
потврди дека користените материјали не се во согласност со условите од ДМП, договорниот 
орган ќе има право да ја продолжи постапката и да ги одбие понудените производи.  

Меѓутоа, СП посочил дека доколку запирањето на постапката за доделување на договорот 
предизвика проблеми во работата на болницата, таа би можела да се повика на отстапувањето 
за јавното здравје од начелото на слободно движење на стоките (став 60). Во итен случај, 
договорниот орган има право да ги преземе сите времени мерки што се потребни за да ги 
набави неопходните медицински помагала за своето работење.  

Во такви случаи, договорниот орган треба да може да покаже дека постои итна ситуација 
којашто го оправдува отстапувањето од начелото на слободно движење на стоките. 
Договорниот орган, исто така, треба да докаже дека преземените мерки се сразмерни (став 61). 
Меѓутоа, СП не објаснил што се подразбира под поимот „сразмерни“. Генералниот адвокат 
истакнал дека секое отстапување би било „на строго ограничена основа и за ограничен период“ 
(став 118 од мислењето) и не би се применувало доколку не постоела „реална итност“ и ако 
јавното здравје не било во „непосредна опасност“ (став 120 од мислењето). 

Одлука (парафразирана) 

1. Кога договорен орган наведува дека медицинските помагала мора да бидат во согласност 
со Европската фармакопеја и да ги носат соодветните ознаки CE, тој не смее да отфрли 
одредена понуда врз основа на јавното здравје доколку понудените производи ги 
исполнуваат техничките услови. Директното отфрлање на таква понуда е спротивно на 
начелото на еднаков третман и обврската за транспарентност. Доколку договорниот орган 
смета дека тие производи би можеле да го загрозат јавното здравје, тој мора да го извести 
надлежниот национален орган, со цел да се поведе постапката за заштита пропишана во 
ДМП. 

2. Договорниот орган којшто проследил прашање, со цел да се поведе постапката за заштита, 
е должен да ја запре постапката за јавната набавка до завршувањето на постапката за 
заштита. Исходот од постапката за заштита е обврзувачки за договорниот орган. Доколку 
постапката за заштита доведува до одложувања коишто би можеле да ја загрозат работата 
на одредена јавна болница, а со тоа и јавното здравје, договорниот орган има право да ги 
преземе сите времени мерки коишто се потребни за да ги набави материјалите кои се 
неопходни за непречено функционирање на болницата. Овие времени мерки се предмет на 
усогласеноста со начелото на пропорционалност. 
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C-561/12  Nordecon и Ramboll Eesti 

Nordecon AS, Ramboll Eesti AS против Rahandusministeerium 

Пресуда од 5 декември 2012 година, нема мислење од генералниот адвокат 

Барање за прелиминарна одлука 

 

Овој предмет е особено важен за следната тема: 

Технички спецификации  

 

Клучни делови од пресудата за целите на оваа тема се:  

Правен контекст – правото на Европската унија ставови 3-7 

Правен контекст – естонското законодавство ставови 8-11 

Факти ставови 12-25 

Прашања упатени до СПЕУ  став 26 

Анализа и пресуда ставови 27-40 

 

Упатувањата на ставовите во продолжение (во загради) се однесуваат на ставови од пресудата.  

Резиме на фактите (ставови 12-25)  

Агенцијата за патишта на Естонија започнала постапка со преговарање со претходно 
објавување на оглас. Договорот се однесувал на планирање и изградба на една делница од 
автопат. Тендерските спецификации дозволувале поднесување на алтернативни решенија, 
освен за изведувањето површински работи на магистрален пат, вклучувајќи ги пристапните 
патишта. Договорот требало да се додели на понудувачот кој ја нудел најниската цена. Цената 
била единствениот критериум што се применувал.  

Во согласност со спецификациите, разделниот појас на оваа делница од патот требало да 
изнесува 13,5 метри во широчина од ознаката на 26,6 километри до ознаката на 32 километри. 
Тој требало да изнесува 6 метри во широчина од ознаката на 32 километри до ознаката на 40 
километри.  

Биле поднесени четири понуди. Понудата од конзорциумот Nordecon се сметала за 
прифатлива. Таа била прифатлива иако во неа се предлагал разделен појас со широчина од 
шест метри по целата должина на делницата од патот.  

Во текот на преговорите по поднесувањето на понудите, Агенцијата за патишта ги поканила 
понудувачите, освен конзорциумот Nordecon, да ги изменат своите понуди. Тие ги поканиле 
понудувачите да ја променат широчината на разделниот појас и да ја дефинираат на шест 
метри за целата должина на конкретната делница од патот. Оваа ревидирана спецификација 
била во согласност со понудата добиена од Nordecon. Засегнатите понудувачи ги доставиле 
своите ревидирани понуди. Агенцијата за патишта донела две одлуки: i) таа соопштила дека 
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сите понуди биле прифатливи и ii) ја избрала понудата на конзорциумот Lemminkäinen, којашто 
имала најниска цена.  

По жалба изјавена од Nordecon, телото за правна заштита ги поништило двете одлуки и го 
анализирало спроведувањето на постапка со преговарање со претходно објавување оглас. Тоа 
утврдило дека преговорите спроведени од договорниот орган во контекст на таа постапка не се 
однесувале на условите коишто биле јасно и недвосмислено утврдени во договорните 
документи. Овие услови ја вклучувале спецификацијата во врска со широчината на разделниот 
појас.  

Потоа, Агенцијата за патишта ја отфрлила понудата на конзорциумот Lemminkäinen и ја 
прифатила понудата на Nordecon, којашто била втората понуда со најниска цена.  

На крај, целата постапка за јавната набавка била поништена врз основа на тоа дека i) 
договорниот орган незаконски ја прогласил понудата на конзорциумот Nordecon како 
прифатлива и ii) преговорите спроведени од страна на договорниот орган не биле дозволени.  

Конзорциумот Nordecon изјавил жалба против одлуката за поништување пред судот во 
Естонија. Судот одлучил да ја запре постапката на правна заштита и упатил четири прашања до 
СП. Овие прашања се однесувале на толкувањето на Директивата, особено, на членот 30(2) во 
врска со постапката со преговарање со претходно објавување оглас.  

Правото на ЕУ (ставови 3-7): Директива 2014/18, член 1(11) – дефиниција на постапката со 
преговарање; член 2 – начела на доделување договори за јавна набавка; член 23 – технички 
спецификации; член 24 - алтернативни понуди; член 30 – случаи во кои е оправдано 
користењето на постапката со преговарање со претходно објавување оглас 

Естонското законодавство (ставови 8-11): дефиниција на постапката со преговарање, примена 
на алтернативни понуди, спроведување на постапката со преговарање  

Пресуда (ставови 27-40)  

Можност за преговори со понудувач за понуда што не ги исполнила задолжителните услови 

Националниот суд прашал дали член 30(2) од Директивата му дозволувал на договорниот 
орган да преговара со понудувачи за понуди кои не биле во согласност со задолжителните 
услови утврдени во техничките спецификации.  

Естонскиот суд упатил три дополнителни прашања до СП. Естонскиот суд барал одговори на 
дополнителните прашања само доколку одговорот на првото горенаведено прашање бил 
позитивен. Особено, телото за правна заштита прашувало дали:  

• член 30(2) му дозволувал на договорниот орган, во текот на преговорите и по 
отворањето на понудите, да ги измени задолжителните услови од техничките 
спецификации, доколку не бил променет предметот на договорот и бил обезбеден 
еднаков третман на сите понудувачи;  

• член 30(2), по отворањето на понудите, ја исклучувал измената на задолжителните 
услови од техничките спецификации во текот на преговорите;  
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• договорниот орган би можел да избере понуда којашто, по завршувањето на 
преговорите, не била во согласност со задолжителните услови од техничките 
спецификации.  

Член 30 опфаќа случаи во кои може да се оправда користењето на постапката со преговарање 
без претходно објавување на оглас. Член 30(2) пропишува дека кога договорен орган 
оправдано може да ја користи таа постапка, тој треба да „преговара со понудувачите околу 
понудите поднесени од нивна страна за да ги приспособат кон условите што тој ги поставил во 
огласот за доделување на договорот за јавна набавка, спецификациите и дополнителните 
документи, доколку ги има, и да ја избере најдобрата понуда...“. 

Според националниот суд, не било спорно дека i) договорниот орган не дозволил поднесување 
алтернативни решенија и дека ii) евалуацијата на понудите се засновала само на критериумот 
најниска цена.  

СП истакнал дека, во одредени случаи, членот 30(2) дозволувал постапката со преговарање да 
се користи за поднесените понуди да се приспособат на условите определени во огласот, во 
спецификациите и во дополнителните документи. Истовремено, согласно со член 2, 
договорните органи се должни еднакво и недискриминаторски да ги третираат економските 
оператори и да постапуваат на транспарентен начин.  

Упатувајќи на судската пракса, СП навел дека обврската за транспарентност имала за цел да 
спречи секаков ризик од фаворизирање или произволност од страна на договорниот орган. Во 
однос на спроведувањето на можни преговори, СП образложил дека договорниот орган бил 
овластен да води преговори во контекст на постапка со преговарање. Сепак, органот сè уште 
бил должен да ја обезбеди усогласеноста со задолжителните услови од договорот. Во 
спротивно би се повредило начелото според коешто договорните органи биле должни да 
постапуваат на транспарентен начин и не би можела да се постигне целта за транспарентност 
на постапката (став 37). 

Покрај тоа, прифаќањето на понуда којашто не била во согласност со задолжителните услови 
би било спротивно на целта на утврдување задолжителни услови во повикот за поднесување 
понуди. Тоа би значело дека договорниот орган не преговарал со понудувачите на иста основа. 
Тоа би претставувало нееднаков третман на економските оператори (став 38).  

СП заклучил дека член 30(2) не му дозволувал на договорниот орган да преговара за понудите 
кои не биле во согласност со задолжителните услови утврдени во техничките спецификации.  

Со оглед на тоа што одговорот на клучното прашање бил негативен, СП не одговорил на трите 
дополнителни прашања.  

Одлука (парафразирана)  

Член 30(2) од Директивата не му дозволува на договорниот орган да преговара со понудувачи 
во врска со понуди кои не се во согласност со задолжителните услови утврдени во техничките 
спецификации од договорот. 
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Глава 9 Измени во договорите 

Контекст 

Во оваа глава се разгледуваат одлуките на СП за прашањето како се утврдува дали промените 
во склучен договор претставуваат ново доделување на договор. Ова е значајно прашање, 
бидејќи секогаш кога еден договорен орган врши ново доделување на договор, тогаш во однос 
на тоа доделување, по правило, е потребна постапка за јавна набавка во согласност со 
правилата на ЕУ.  

Директивата не содржи посебни одредби за тоа до кој степен се дозволени промени во 
условите на склучен договор.  

Меѓутоа, Директивата ги наведува околностите во кои е оправдано користењето на постапката 
со преговарање без објавување на оглас. Во некои случаи, промените во условите на склучен 
договор спаѓаат во рамки на овие одредби. Во тие ситуации, промените коишто се вршат во 
одреден договор нема да се сметаат како ново доделување на договор. 

Околностите во коишто е дозволено користење на постапката со преговарање без објавување 
на оглас се утврдени во член 31 од Директивата. Во контекст на промените по склучен договор, 
околностите за кои е најверојатно да бидат опфатени со овие одредби се следните (накратко 
наведени и предмет на условите утврдени во член 31): 

• ситуации на крајна итност [член 31(1)(б)]; 
• дополнителни испораки на стоки, коишто се потребни за делумна замена или 

проширување на постојните стоки, каде што промената на доставувачот би довела до 
различни технички карактеристики на материјалите, што би значело некомпатибилност 
или несразмерни технички тешкотии [член 31(2)(б)]; 

• дополнителни работи или услуги кои станале неопходни поради непредвидени 
околности, кога таквите дополнителни работи или услуги не можат да бидат одделени 
од основниот договор без големи проблеми или кога тие се строго неопходни за 
неговото завршување [член 31(4)(а)]; 

• нови работи или услуги кои се состојат од повторување слични работи или услуги кои се 
во согласност со основниот проект [член 31(4)(б)]. 

Околностите наведени во член 31 се ситуации кога на договорните органи им е дозволено да 
отстапат од вообичаените обврски во рамки на Директивата во врска со отворената 
конкуренција и транспарентноста. СП пресудил дека i) околностите кога ова отстапување од 
вообичаените обврски е дозволено треба строго да се толкуваат и ii) треба да се примени строг 
пристап во однос на нивното користење, бидејќи договорниот орган го понесува товарот за 
оправдување на користењето на постапката27.  

Во овој дел не се разгледува судската пракса за член 31. Тука е опфатена судската пракса за 
измените во склучените договори коишто не се опфатени со ситуациите пропишани во член 31. 

Предметот C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur, којшто детално се разгледува во оваа 
публикација, бил првиот значаен предмет на СП со којшто се утврдиле јасните начела кои се 
применуваат за измените во условите на договорот и промените на договорниот партнер и со 
кои се испитува дали тие промени претставувале ново доделување на договор.  

 

Клучни поуки 

                                                           
27 Види, на пример, предмет C-385/02 Комисијата против Италија. 
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1. Начелата на еднаков третман и транспарентност и понатаму се применуваат по 
склучувањето на договорот. Според тоа, на договорниот орган не му е дозволено да измени 
постоен договор, дури и ако е постигната спогодба за таа цел со операторот. 

2. Со тие начела се воспоставуваат ограничувања на измените коишто договорниот орган 
може да ги изврши во постоен договор. Доколку тие промени се суштински, потребна е 
нова постапка за доделување на договор. 

3. Националното законодавство, покрај фазата на доделување на договорот во постапката за 
јавна набавка, мора да ја опфаќа и фазата на извршување на договорот.  

Член 72 од Директивата за јавниот сектор од 2014 год. (2014/24/ЕУ) ја кодифицира и 
надополнува одлуката во предметот C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur. Сега се утврдени 
детални законски одредби во врска со изменувањето на договорите во текот на нивното 
времетраење. 

Резиме на пристапот и одлуките на СПЕУ 

Во предметот C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur, СП потврдил дека измените на договор 
за јавна набавка во текот на неговото времетраење претставувале ново доделување на 
договор кога тие „имаат суштинско различни карактеристики од основниот договор... што ја 
покажуваат намерата на странките одново да преговараат за суштинските услови на договор“.  

СП утврдил неколку начела коишто се применувале при утврдување дали измените во еден 
договор биле суштински. Начелата утврдени во C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur потоа 
се применувале во предметите C-160/08 Комисијата против Германија и C-91/08 Wall.  

Во C-160/08 Комисијата против Германија, СП ги применил начелата утврдени во C-454/06 
pressetext Nachrichtenagentur во однос на продолжувањето на договор за јавна набавка на 
услуги. Тој одлучил дека продолжувањето на договорот било суштинска измена што 
претставувала ново доделување на договор. Договорот бил проширен за да се опфати 
значително зголемена географска област, а вредноста на договорот била зголемена за над 
15%. 

Во предметот C-91/08 Wall, СП ги применил начелата утврдени во C-454/06 pressetext 
Nachrichtenagentu за договор за концесија за јавни услуги којшто бил предмет само на 
начелата од Договорот. СП одлучил дека промена на подизведувач, во исклучителни случаи, 
би можела да претставува измена на една од суштинските одредби од договор за концесија. 
Овој исклучок би можел да се примени кога природата на договорот подразбира дека 
користењето на определен подизведувач бил одлучувачки фактор во доделувањето на 
договорот. 
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Судска пракса 

C-454/06  pressetext Nachrichtenagentur 

pressetext Nachrichtenagentur GmbH против Republik Österreich (Bund) и други  

Пресуда од 19 јуни 2008 година, мислење на генералниот адвокат од 13 март 2008 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Оваа публикација вклучува целосен препис на оваа пресуда, како и подетална анализа. 

Во овој предмет, СП анализирал, во ситуација каде што биле изменети условите на еден 
постоен договор, дали измените претставувале ново доделување на договор.  

СП потврдил дека измените на одредбите од еден договор за јавна набавка во текот на 
неговото времетраење претставувале ново доделување на договор кога тие имале „суштинско 
различни карактеристики од основниот договор... што ја покажуваат намерата на странките 
одново да преговараат за суштинските услови на договор“.  

СП ги утврдил околностите кога една измена би можело да се смета дека е „суштинска“. 
Измената се смета дека е суштинска доколку со неа: 

• се воведуваат услови коишто, ако биле дел од првичната постапка за доделување на 
договорот, би овозможиле да се прифатат други понудувачи од првично избраните, или 
да се прифати понуда која е различна од првично прифатената; или 

• значително се проширува опфатот на договорот за да се вклучат услуги кои првично не 
биле предвидени; или 

• се менува економската рамнотежа во корист на носителот на набавката на начин кој не 
бил предвиден со условите од првичниот договор.  

Потоа, СП разгледал три посебни сценарија и во секој случај заклучил дека, врз основа на 
фактите, измените не биле суштински и не претставувале ново доделување на договор. 

Начелата утврдени во C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur биле применети во предметите C-
160/08 Комисијата против Германија и C-91/08 Wall коишто се изложени подолу.  

 

C-160/08  Комисијата против Германија 

Европската комисија против Сојузна Република Германија 

Пресуда од 29 април 2010 година, мислење на генералниот адвокат од 11 февруари 2010 
година  

Тужба поднесена од Комисијата 

 

Едно од првите прашања коишто СП ги анализирал во овој предмет било дали доделувањето 
на неколку договори за услуги на итна помош спаѓало во рамки на отстапувањата од правилата 
на ЕУ за јавните набавки. Се тврдело дека правилата на ЕУ за јавните набавки не се 
применувале за доделувањето на конкретните договори бидејќи тие i) спаѓале во рамки на 
извршувањето на службено овластување, или ii) го вклучувале обезбедувањето на услуги од 
општ економски интерес. Меѓутоа, СП заклучил дека ниту едно од овие отстапувања не било 
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применливо. Различните договори, коишто биле доделени во текот на повеќе години, биле 
опфатени со Директивата за договори за јавна набавка на услуги или со Директивата 
2004/18/ЕЗ.  

СП, исто така, го разгледал прашањето во врска со продолжувањето на постојни договори. Во 
однос на еден од договорите, СП утврдил дека локалната единица на германскиот Црвен крст 
долги години била давател на јавни административни услуги во округот Илцен. Договорот за 
тие услуги подоцна се проширил за да се опфати функционирањето на дополнителна станица 
за итна помош без претходно објавување на оглас. Проширување се однесувало и на 
географскиот опфат и на вредноста. Вкупната вредност на изменетиот договор изнесувала 4,45 
милиони евра годишно, а вредноста на дополнителните услуги била 670.000 евра годишно 
(став 32). СП пресудил, применувајќи ги начелата утврдени во C-454/06 pressetext 
Nachrichtenagentur, дека ова проширување претставувало суштинска измена и затоа се сметало 
за ново доделување на договор. Со измените значително се проширил опфатот на договорот за 
да се вклучат услуги кои првично не биле предвидени (ставови 98-99).  

C-91/08 Wall 

Wall AG против Stadt Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs und Service (FES) GmbH 

Пресуда од 13 април 2010 година, мислење на генералниот адвокат од 27 октомври 2009 
година 

Барање за прелиминарна одлука 

Во овој предмет СП анализирал повеќе прашања, вклучувајќи го и тоа дали промената на 
подизведувач претставувала ново доделување на договор за концесија за јавни услуги. 

Овој предмет се однесувал на доделувањето на договор за стопанисување и одржување на 
јавни тоалети во Франкфурт. Надоместокот што го добивал давателот на услугите се состоел во 
комбинација од i) надоместоците коишто ги плаќале корисниците на тоалетите и ii) 
надоместоците за користење на рекламниот простор на и во тоалетите и на други јавни 
простори.  

Договорот му бил доделен на друштвото FES. Во договорот било наведено дека назначениот 
подизведувач, Wall, ќе ги обезбедел тоалетите и маркетингот на рекламните простори. По 
доделувањето на договорот, друштвото FES добило согласност од договорниот орган да го 
промени подизведувачот. Друштвото Wall поднело тужба барајќи наредба да се спречи 
договорниот орган да продолжи на овој начин. 

СП потврдил дека договорот претставувал концесија за јавни услуги од потенцијален 
прекуграничен интерес. Според тоа, покренатите прашања требало да се разгледаат во 
контекст на општите начела на еднаков третман, недискриминација и транспарентност.  

СП го применил начелото утврдено во C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur дека измена во 
договор за концесија за јавна услуга во текот на неговото времетраење би можела да се смета 
како суштинска промена ако „со неа [се воведувале] услови коишто, ако биле дел од првичната 
постапка за доделување на договорот, би овозможиле да се прифатат други понудувачи од 
првично избраните, или да се прифати понуда која е различна од првично прифатената“.  

СП заклучил дека промена на подизведувач би можела да претставува измена на една од 
суштинските одредби од договор за концесија за јавна услуга, но само во исклучителни случаи. 
Оваа пресуда би важела дури и ако можноста за промената била предвидена во договорот. 
Промената на подизведувачот се сметала како суштинска промена ако користењето на 
определен подизведувач наместо друг било одлучувачки фактор при склучувањето на 
договорот (став 39). 
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Директива за јавниот сектор 2014/24/ЕУ 

Член 72 од Директивата за јавниот сектор од 2014 год. ја кодифицира и надополнува одлуката 
во предметот C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur. Сега се утврдени детални законски 
одредби во врска со изменувањето на договорите во текот на нивното времетраење.  

Член 72, исто така, вклучува неколку одредби од член 31 од Директивата за користењето на 
постапката со преговарање без објавување на оглас. 

 

  



140 

C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur 

pressetext Nachrichtenagentur GmbH против Republik Österreich (Bund) и други  

Пресуда од 19 јуни 2008 година, мислење на генералниот адвокат од 13 март 2008 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет е особено важен за следната тема: 

Измени во договорите  

Клучни делови од пресудата за целите на оваа тема се: 

Правен контекст – правото на Европската унија ставови 3-7 

Факти ставови 8-24 

Прашања упатени до СПЕУ  ставови 25-27 

Анализа и пресуда  

- Начела ставови 28-38 

- Измени во договорите  

  i) договорен партнер ставови 39-54 

  ii) цена и индексирање ставови 55-70 

  iii) одрекување од право и попуст ставови 71-88 

 

Упатувањата на ставовите во продолжение (во загради) се однесуваат на ставови од пресудата. 

 

Резиме на фактите (ставови 8-24) 

Во овој предмет, СП анализирал дали разните измени на еден договор во текот на неговото 
времетраење треба да се сметат како ново доделување на договор. 

APA била долгогодишна, регистрирана задруга со ограничена одговорност којашто 
обезбедувала услуги од областа на новинските агенции. Речиси сите австриски весници, како и 
австриската радиотелевизија биле членови на задругата APA. 

Основниот договор: Во 1994 год., пред пристапувањето на Австрија во ЕУ во 1995 год., 
Република Австрија склучила договор („основниот договор“) со APA. Основниот договор му 
овозможувал пристап на договорниот орган до базата на податоци на APA и до нејзините разни 
тековни вести, услуги за архивирање и текстуални услуги. Времетраењето на основниот договор 
било на неопределен рок, што било предмет на определен минимален период од 10 години во 
текот на којшто двете странки се одрекле од правото да го раскинат договорот. 

Основниот договор вклучувал одредби за датумот на првото зголемување на цените, 
максималниот износ на секое зголемување и индексирањето на цените со упатување на јасно 
определен индекс на потрошувачките цени. 
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Пренос на ново друштво: Во септември 2000 год., друштвото APA основало подружница во 
негова целосна сопственост, APA-OTS. Двете друштва, APA и APA-OTS, биле обврзани со договор 
каде што било предвидено дека APA-OTS ќе било интегрирано во рамки на APA од финансиски, 
организациски и економски аспект. Друштвото APA-OTS, исто така, требало да ја врши својата 
дејност и да управува со работењето врз основа на насоките од APA и да му ја пренесува 
својата годишна добивка на друштвото APA. 

Во септември 2000 год., друштвото APA му ги пренело на друштвото APA-OTS активностите за 
текстуалните услуги коишто требало да се обезбедат во рамки на основниот договор. Оваа 
измена на договорот му била соопштена на договорниот орган. Договорниот орган бил 
известен дека, по преносот, друштвата APA и APA-OTS ќе биле солидарно и неограничено 
одговорни. Тој, исто така, бил известен дека немало да настанат никакви промени во 
севкупното обезбедување на услугите.  

Договорниот орган го одобрил идното обезбедување на текстуалните услуги од страна на APA-
OTS. Потоа, надоместокот за овие услуги му бил исплаќан на друштвото APA-OTS. 

Промени во одредувањето на цените: Во 2001 год., основниот договор бил изменет со прв 
анекс на договорот. Првиот анекс на договорот го приспособил основниот договор на следниот 
начин: 

• Годишната такса и определените надоместоци за одредени услуги требало да се 
конвертираат во евра почнувајќи од 1 јануари 2002 год., кога Австрија се приклучила 
кон еврозоната. Конвертираниот износ бил заокружен. 

• Индексот којшто се користел како референтна точка за индексирање на таксите бил 
променет. 

• Одредени цени, наместо да бидат предмет на индексирање, биле определени за 
период од две години. Овие фиксни цени резултирале со намалување на цените. 

Промени во други услови од договорот: Во октомври 2005 год., основниот договор бил 
дополнително изменет со втор анекс на договорот. Вториот анекс на договорот го приспособил 
основниот договор на следниот начин: 

• Била договорена дополнителна клаузула за одрекување од правото да се раскине 
договорот за период од три години, до декември 2008 година. 

• Попустот од 15% којшто веќе бил определен за одредени информациски услуги бил 
зголемен на 25%. 

Во 2004 год., австриската новинска агенција, PN, ги понудила своите новинарски услуги на 
договорниот орган. Таа понуда не довела до потпишување на договор.  

Во 2006 год., агенцијата PN побарала констатација од Сојузното биро за јавни набавки 
(специјализирано тело за правна заштита во јавните набавки). PN тврдела дека поделбата на 
основниот договор по преструктуирањето на APA во 2000 год. и двата анекса на договорот биле 
„фактички доделувања“ и биле незаконски. Сојузното биро за јавни набавки упатило неколку 
прашања до СП за прелиминарна одлука. 

Правото на ЕУ (ставови 3-7) 

Директива за договори за јавна набавка на услуги 92/50/ЕЗ: член 3(1) – примена на постапките 
за доделување на договор; член 8-10 – третман на договорите за приоритетни/неприоритетни 
услуги; член 11(3) – доделување на договор со преговарање без претходно објавување на оглас 

Пресуда (ставови 28-90) 

СП ги разгледал трите промени во договорот. Во секој случај, тој анализирал дали би можело 
да се смета дека извршените промени претставуваат ново доделување на договор во смисла на 
Директивата за договори за јавна набавка на услуги.  
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Трите промени се однесувале на i) договорниот партнер, ii) цената и индексирање и iii) други 
услови од договорот во врска со одрекувањето од правото за раскинување на договорот и 
плаќањето со попусти.  

СП потврдил дека во Директивата за договори за јавна набавка на услуги не бил обезбеден 
конкретен одговор на поставените прашања. (Белешка: Ова и понатаму важи согласно со 
Директивата, но Директивата за јавниот сектор од 2014 година содржи одредби во врска 
со измените во договорите). Затоа било важно прашањето да се разгледа во контекст на 
општата рамка на правилата на Заедницата со кои се уредуваат јавните набавки, вклучувајќи ја 
слободата на движење и отворањето на ненарушена конкуренција, недискриминацијата, 
еднаквиот третман и транспарентноста (ставови 28-33).  

Суштинска измена: СП ги утврдил основните начела во врска со прашањето за суштинска 
измена којашто претставува ново доделување на договор.  

СП потврдил дека измените на одредбите од еден договор за јавна набавка во текот на 
неговото времетраење претставувале ново доделување на договор кога тие имале „суштинско 
различни карактеристики од основниот договор... што ја покажуваат намерата на странките 
одново да преговараат за суштинските услови на договор“ (став 34).  

Потоа, СП ги утврдил околностите кога една измена би можело да се смета дека е „суштинска“ 
промена. Измената се смета дека е суштинска промена доколку со неа: 

• „се воведуваат услови коишто, ако биле дел од првичната постапка за доделување на 
договорот, би овозможиле да се прифатат други понудувачи од првично избраните, или 
да се прифати понуда која е различна од првично прифатената“ (став 35); или 

• значително се проширува опфатот на договорот за да се вклучат услуги кои првично не 
биле предвидени (став 36); или 

• се менува економската рамнотежа во корист на носителот на набавката на начин кој не 
бил предвиден со условите од првичниот договор (став 37). 

Потоа, СП продолжил со разгледување на трите посебни прашања (парафразирани подолу). 

Прашање 1: Промена на договорниот партнер (ставови 39-54): дали промената на договорниот 
партнер во 2000 год., кога друштвото APA го пренело извршувањето на дел од договорот на 
друштвото APA-OTS, претставувала ново доделување на договор во смисла на Директивата за 
договори за јавна набавка на услуги? 

СП оценил дека „по правило, замената на договорниот партнер на којшто договорниот орган 
првично му го доделил договорот со нов договорен партнер треба да се смета како промена на 
еден од суштинските услови на договорот... освен ако замената била предвидена во условите 
на првичниот договор...“ (став 40). 

Меѓутоа, во овој случај, СП сметал дека „одредени специфични карактеристики на преносот на 
дејноста“ довеле до заклучокот дека не била извршена промена во суштинските услови од 
договорот. Според СП, договорот за преносот, всушност, претставувал „внатрешна 
реорганизација на договорниот партнер, којашто суштински не ги менува условите на 
првичниот договор“ (ставови 43-45). 

Пренос на акциите во текот на времетраењето на договорот (ставови 46-49): СП, потоа, 
разгледал потеоретско прашање. Прашањето гласело дали имало правни последици поради 
фактот што договорниот орган немал гаранција во однос на идната сопственост на акциите. Тој 
немал посебна гаранција дека акциите во друштвото APA-OTS немало да бидат пренесени на 
трето лице во текот на времетраењето на договорот.  

СП сметал дека доколку се случи таков пренос, тоа повеќе немало да претставува внатрешна 
реорганизација туку реална промена на договорниот партнер. По правило, оваа промена би 
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претставувала измена на суштински услов од договорот. Тоа би можело да се смета за ново 
доделување на договор во смисла на Директивата за договори за јавна набавка на услуги. СП 
навел дека слична логика би се применила доколку преносот на акциите на трето лице веќе 
бил превиден во моментот на преносот на дејностите на третото лице.  

Меѓутоа, ситуацијата е различна кога постои само можноста за иден пренос на акциите. Во тој 
случај, реалниот пренос на акциите што бил извршен не претставувал суштинска промена. 

Акции со коишто се тргува на берза и еквивалентни ситуации (ставови 50-54): СП, исто така, ја 
разгледал ситуацијата каде што бил доделен договор на друштво кое котирало на берза. Во тие 
околности, со акциите редовно се тргува и составот на акционерите може да се промени во 
секој момент. Според тоа, при доделувањето на договорот не постои гаранција дека нема да се 
извршат никакви промени во составот на акционерите. 

СП навел дека, „по правило, оваа ситуација не влијае врз валидноста на доделувањето на 
договорот за јавна набавка на такво друштво“. СП, исто така, образложил дека ова начело би се 
применувало во еквивалентна ситуација каде што договорот бил доделен на регистрирана 
задруга со ограничена одговорност и каде што имало промени во сопственоста.  

СП истакнал дека ова правило би можело да не се применува во исклучителни случаи, како што 
е ситуацијата кога постои умисла за заобиколување на правилата за јавните набавки. 

Прашање 2: Цени и индексирање (ставови 55-70): Дали промените во одредувањето на цените 
и во индексот на цените коишто биле договорени во 2001 год. претставувале ново доделување 
на договор? 

Конверзија на цените во евра (ставови 55-63): СП сметал дека конверзијата на цените во евра 
по промената на валутата не претставувала суштинска измена туку само приспособување за да 
се одговори на променетите надворешни околности. Оваа пресуда важи под услов цените да 
бидат заокружени согласно со соодветните важечки одредби, вклучувајќи ги оние кои се 
однесуваат на воведувањето на еврото.  

СП образложил дека доколку заокружувањето го надминувало износот дозволен со 
соодветните одредби, тогаш новата цена во евра претставувала измена на суштинската цена на 
договорот. Во тој случај, се поставува прашањето дали оваа промена претставува ново 
доделување на договор.  

СП потврдил дека цената била важен услов од еден договор за јавна набавка. Измената на 
условот за цената во текот на времетраењето на договорот, во отсуство на јасна дозвола за 
таква измена во основниот договор, би можела да ги наруши начелата на транспарентност и 
еднаков третман. Сепак, конверзија на цената во евра којашто, исто така, вклучува и промена 
во суштинската цена на договорот е дозволена. Тоа е дозволено под услов приспособувањето 
да биде минимално и објективно оправдано. СП сметал дека таква била положбата во овој 
случај на промените во основниот договор помеѓу странките. СП, исто така, образложил дека 
промените биле на штета на носителот на набавката. 

Промена во одредбите за индексот на цените (ставови 64-69): Дали воведувањето на нов 
индекс на цените претставувало доделување на нов договор? 

СП утврдил дека основниот договор пропишувал индекс на цените за којшто било предвидено 
потоа да се замени со нов индекс. Со првиот анекс на договорот само се примениле условите 
од основниот договор за ажурирање на индексот на цените. СП потврдил дека, во овој случај, 
воведувањето на нов индекс на цените не претставувало измена на суштински услов. Тоа не 
претставувало доделување на нов договор. 

Прашање 3: Промени на други услови од договорот (ставови 71-88): Дали одрекувањето од 
правото да се раскине договорот или промената во попустите коишто биле договорени во 2005 
год. претставувале нов договор? 
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Одрекување од правото да се раскине договорот (ставови 73-80): СП прво забележал дека 
практиката на склучување договор во јавниот сектор на неопределен рок „не соодветствувала 
на системот и целта на правилата на Заедницата со коишто се уредуваат договорите за јавна 
набавка“. Тој образложил дека „на подолг рок, оваа практика би можела да ја наруши 
конкуренцијата... и да ги попречи одредбите од... директивите со коишто се уредува 
објавувањето на постапките за доделување договори за јавна набавка“.  

Меѓутоа, СП забележал дека правото на Заедницата не го забранувало склучувањето на 
договори за јавна набавка на услуги на неопределен рок. Клаузула со којашто на странките им 
се овозможува да одлучат дека во определен период нема да го раскинат договорот не е 
незаконска согласно со правото за јавните набавки (ставови 73-75).  

Потоа, СП ја разгледал клаузулата договорена во 2005 год. со којашто на странките им се 
овозможило да се одречат од правото да го раскинат договорот за период од три години до 31 
декември 2008 год. („период на одрекување“). Тој потврдил дека списите на предметот со 
ништо не укажувале дека договорниот орган би размислил да го раскине договорот и да 
започне нова постапка за јавна набавка доколку клаузулата не била утврдена. Покрај тоа, 
според СП, периодот на одрекување не бил прекумерен.  

Врз основа на фактите, СП се произнесол дека таквото одрекување не претставувало ризик од 
нарушување на конкуренцијата на штета на потенцијалните нови понудувачи. Меѓутоа, СП 
вклучил услов дека оваа пресуда била валидна „доколку [клаузулата за одрекување] не била 
систематски повторно вметната во договорот“. 

Промена во попустот (ставови 81-88): СП образложил дека во основниот договор била 
предвидена цена за одредени услуги врз основа на официјалната тарифа намалена за 15% 
(попуст). Тој договор за цените се засновал на дегресивна тарифа, според којашто цените се 
намалувале кога се зголемувало користењето на услугите. Судот, исто така, утврдил дека 
зголемувањето на попустот од 15% на 25% било еднакво на намалување на цената и затоа не ја 
менувало економската рамнотежа на договорот во корист на носителот на набавката. Тоа, исто 
така, не предизвикувало нарушување на конкуренцијата што би можело да биде на штета на 
потенцијалните понудувачи. СП заклучил дека зголемувањето на попустот било во рамки на 
опфатот на клаузулите за одредување на цените во основниот договор. Тоа не претставувало 
суштинска промена и затоа не се сметало за ново доделување на договор. 

Одлука (парафразирана) 

Не постои ново доделување на договор ако: 

1. Услугите што договорниот орган ги набавува преку првичниот давател на услуги (А) се 
пренесени на друг давател на услуги (Б) и кога:  
• „А“ е единствениот акционер во „Б“; и  
• „А“ има контрола над „Б“ и му дава насоки на „Б“; и  
• „А“ и понатаму е одговорен за почитувањето на договорните обврски. 

 
2. Целта на приспособувањето на првичниот договор е:  

• да се одговори на променетите надворешни околности, како што е конверзијата на 
цените во евра; или  

• да се овозможи минимално намалување на цените со цел тие да се заокружат; или  
• да се упати на нов индекс на цените кога во првичниот договор било предвидено да се 

замени претходниот индекс на цените.  
 

3. Договорниот орган користи анекс на договорот, во текот на времетраењето на договорот, 
за: 
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• да се обнови клаузулата за одрекување од правото да се раскине договорот со 
претходно известување; или 

• да се утврдат поголеми попусти од првично определените за одредени цени, во 
зависност од количините.  

Белешка: Горенаведеното резиме треба да се чита во контекст на одредените факти од 
предметот што го разгледувал СП. Директивата за јавниот сектор од 2014 год. 
(2014/24/ЕУ) содржи посебни одредби во врска со ова прашање во член 72 – измена на 
договорите во текот на нивното времетраење. 
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Глава 10 Правни лекови 

Контекст 

Правните лекови претставуваат правни дејствија што им овозможуваат на економските 
оператори да бараат спроведување на правилата за јавните набавки и заштита на нивните 
права согласно со тие правила.  

Правната рамка на ЕУ за правни лекови е пропишана во:  

• Директивата 89/665/ЕЕЗ за постапките за доделување на договори за јавна набавка во 
јавниот сектор; 

• Директивата 92/13/ЕЕЗ за постапките за доделување на секторски договори за јавна 
набавка.  

Двете директиви беа изменети со Директивата 2007/66/ЕЗ.  

Одредени процедурални правила се дефинирани во директивите за правните лекови, но 
повеќето детални и посебни процедурални правила се спроведени во националното право. 

Цели и начела: Целта на директивите за правните лекови е да се овозможи неправилностите 
што настануваат во постапките за доделување договори за јавна набавка да бидат оспорени и 
коригирани веднаш штом се појават.  

Сите национални постапки за правна заштита мора да бидат:  

• јасни и едноставни; 
• достапни за сите економски оператори коишто сакаат да учествуваат во постапка за 

доделување на договор за јавна набавка, без дискриминација, особено, врз основа на 
националноста;  

• ефективни во спречување или коригирање на елементи на незаконитост кај економските 
оператори и/или договорните органи. 

Земјите-членки на ЕУ мора да ги почитуваат општите начела на недискриминација, ефективност 
и транспарентност во спроведувањето на директивите за правните лекови. Овие начела, исто 
така, мора да се почитуваат од страна на телата за правна заштита во земјите-членки, како и од 
страна на договорните органи, при нивните постапки за јавна набавка. 

Достапност на правните лекови: Правните лекови мора да им бидат достапни на сите 
економски оператори коишто i) имаат или имале интерес да добијат одреден договор; и ii) 
претрпеле штета, или може да претрпат штета од наводно прекршување на правилата за 
јавните набавки.  

По правило, националните закони за активна легитимација и за застапување во правни 
постапки се применливи доколку не се спротивни со барањата од директивите за правните 
лекови. 

Видови правни лекови: Деталните одредби за видовите на достапни правни лекови, по 
правило, се дефинирани во националното право. Директивите за правните лекови им 
наложуваат на земјите-членки да ја обезбедат достапноста на три вида правни лекови: 
времени мерки, поништување и надомест на штета.  

Мирување: Кај повеќето договори уредени со директивите за правните лекови, договорниот 
орган е должен да ги извести понудувачите и/или кандидатите во писмена форма за одлуката 
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за доделување на договорот. Известувањето мора да вклучува определени информации. 
Договорниот орган е обврзан да чека минимум 10 дена пред да го склучи договорот со 
избраниот понудувач. Во текот на овој „период на мирување“, понудувачите и/или кандидатите 
може да поднесат барање за преиспитување на одлуката за доделување на договорот. Тие 
може да побараат времени мерки или поништување на одлуката за доделување на договорот.  

За дополнителни информации, види: 

СИГМА (јануари, 2011 год.), „Правни лекови“, Резиме на политиките за јавните набавки бр. 12 – 
http://www.sigmaweb.org/publications/Remedies_Public_Procurement_2011.pdf  
СИГМА (2010), „Правни лекови“, Прирачник за обука за јавните набавки, Модул F1 - 
http://www.sigmaweb.org/publications/46179348.pdf  

Клучни поуки 

1. Главната цел на националниот систем за правна заштита и правни лекови е да ја обезбеди 
достапноста на ефективни и брзи правни лекови против одлуките што ги донеле 
договорните органи. Оваа цел се применува не само во текот на постапката за јавната 
набавка туку, исто така, и по склучувањето на договорот. 

2. Националните правила за правни лекови не треба да ја ограничуваат достапноста на 
правните лекови предвидени со директивите за правните лекови на лицата кои имаат 
право на нив.  

 

Резиме на пристапот и одлуките на СПЕУ 

СП разгледал широк спектар на прашања поврзани со правните лекови.  

Активна легитимација да се поведе спор: Во предметот С-100/12 Fastweb, СП го разгледувал 
прашањето за активната легитимација на економските оператори да покренат спор.  Според 
националните правила, на економскиот оператор може да не му биде дадена активна 
легитимација врз основа на подоцнежна одлука донесена од судот.  

СП заклучил дека ова лишување не било дозволено според директивите за правните лекови. 
Економскиот оператор мора да има можност да ја оспори одлуката на судот. СП, исто така, ја 
разгледувал активната легитимација во друг контекст, кога договорниот орган сакал да го 
оспори решението на несудско тело. Во предметот С-570/08 Simvoulio Apokhetefseon Lefkosias, 
СП се произнесол дека земјите-членки на ЕУ не биле должни да им дадат на договорните 
органи право да бараат судска правна заштита за решенија донесени од несудски тела. 
Меѓутоа, земјата-членка може да одлучи да му даде такво право на договорниот орган. 

Временски рокови: Во предмети што се однесувале на временските рокови, СП се произнесол 
дека било дозволено во националното право да се наложуваат временски рокови за 
поднесувањето на барање за правна заштита. Меѓутоа, националните временски рокови не 
може да доведуваат до „речиси невозможно или премногу тешко“ остварување на правата. 
Овие временски рокови не треба да бидат определени на таков начин што би истекле пред 
неправилностите да можат да бидат идентификувани во практика (C-241/06 Lämmerzahl). 
Освен тоа, начинот на кој се утврдуваат временските рокови мора да биде „доволно 
прецизен, јасен и предвидлив за да им овозможи на поединците да ги утврдат своите права и 
обврски“ (C-406/08 Uniplex UK). 

Мирување: Во неколку предмети, СП се произнесол дека конкретните земји-членки не ги 
спровеле правилно одредбите од директивите за правни лекови поврзани со условите за 
мирување. Од суштинско значење е националното законодавство да обезбеди реална и 
ефективна можност за оспорување на одлуката за доделувањето на договор пред тој договор 

http://www.sigmaweb.org/publications/Remedies_Public_Procurement_2011.pdf
http://www.sigmaweb.org/publications/46179348.pdf
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да биде склучен. Тој услов треба да се исполни дури и во случаи кога е возможно да се 
поништи одлуката за доделување на договорот (С-444/06 Комисијата против Шпанија, С-
327/08 Комисијата против Франција). Исто така, исклучително важно е понудувачите и 
кандидатите да бидат целосно информирани за причините за одлуката за доделување на 
договорот (С-455/08 Комисијата против Ирска). 

Правни лекови и времени мерки: Одлуката на СП во предметот C-568/08 Combinatie Spijker 
Infrabouw-De Jonge Konstruktie и други потврдила дека земјите-членки имаат значително 
дискреционо право да одлучуваат како да го користат системот за правни лекови и времени 
мерки, под услов тој систем да е во согласност со основните начела. Меѓутоа, тие немаат 
дискреционо право да одлучуваат дали правниот лек за надомест на штета може да зависи од 
вината на договорниот орган. Во предметот C-314/09 Strabag, СП јасно навел дека правниот 
лек за надомест на штета не смеел да зависи од условот за постоење на вина. 

 

Судска пракса 

Во првите два предмета дадени подолу, СП разгледувал прашања поврзани со активната 
легитимација за поведување спор. 

Активна легитимација за поведување спор (locus standi) – економски оператор 

Фактите и одлуката на СП во предметот C-100/12 Fastweb се прилично тешки за разбирање. 
Предметот може полесно да се разбере доколку се разгледа една претходна одлука на СП во 
предметот C-249/01 Hackermüller. Затоа оваа дискусија ќе се фокусира прво на предметот C-
249/01 Hackermüller, а потоа ќе се анализира предметот C-100/12 Fastweb. 

C-249/01  Hackermüller 

Werner Hackermüller против Bundesimmobiliengesellschaft mbH (BIG) и Wiener 
Entwicklungsgesellschaft mbH für den Donauraum AG (WED) 

Пресуда од 13 јуни 2013 година, мислење на генералниот адвокат од 25 февруари 2003 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Г. Hackermüller (г. Н) бил понудувач кој поднел предлог во првата фаза од конкурс за избор на 
идејно решение за нова зграда во Техничкиот универзитет во Виена. Во првата фаза од 
постапката, договорниот орган го прифатил предлогот на г. Н како усогласен со барањата. Г. Н 
потоа бил поканет да учествува во втората фаза и да поднесе предлог за изведбен проект. 
Договорот не му бил доделен. 

Г. Н ја оспорил одлуката за доделување на договорот. Тој тврдел дека одлучувањето во втората 
фаза било незаконско. Телото за правна заштита го зело предвид барањето на г. Н и ја 
разгледало релевантната тендерска документација. Тоа заклучило дека договорниот орган 
постапил незаконски со тоа што му дозволил на г. Н да учествува во втората фаза од постапката. 
Според тоа, телото за правна заштита одлучило дека г. Н немал активна легитимација за да ја 
оспори одлуката за доделување на договорот донесена во втората фаза од постапката. Ова 
решение било донесено врз основа на тоа што г. Н не претрпел штета и не постоел ризик да 
претрпи штета од одлуката што сакал да ја оспори. Според мислењето на телото за правна 
заштита, оттука, тој немал право да поднесе понуда.  

СП се произнесол дека решението на телото за правна заштита да го лиши г. Н од правото да 
поведе спор претставувало повреда на Директивата за правните лекови, затоа што тоа самото 
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донело нова одлука што г. Н не можел да ја оспори. Според новата одлука г. Н немал активна 
легитимација за да поведе спор. Со своите дејствија, телото за правна заштита i) го лишило г. Н 
од правото да ја оспори одлуката за доделување на договорот, а ii) исто така, го лишило и од 
правото да оспори претходна одлука (одлуката за исклучување). Тие дејствија претставувале 
повреда на Директивата за правните лекови.  

Според пресудата на СП, на понудувачот што оспорува одредена одлука „мора да му биде 
дозволено да ја оспори основата за исклучување според којашто телото за правна заштита има 
намера да заклучи дека тој не претрпел штета ниту, пак, постоел ризик да претрпи штета 
поради одлуката за којашто тврди дека е незаконска.“ 

C-100/12  Fastweb 

Fastweb SpA против Azienda Sanitaria Locale di Alessandria 

Пресуда од 4 јули 2013 година, нема мислење од генералниот адвокат 

Барање за прелиминарна одлука 

Во овој предмет, СП разгледувал дали практиката на италијанските судови во однос на 
расправите по жалбите за јавни набавки била во согласност со барањата од директивите за 
правни лекови. 

Овој предмет се однесувал на доделувањето на договор со рамковна спогодба. Две друштва, 
Fastweb и Telecom Italia (TI), биле поканети да поднесат понуди за договор за обезбедување 
услуги за пренос на податоци и телефонија до локалната здравствена служба. 

Договорот му бил доделен на друштвото TI. Друштвото Fastweb ја оспорило одлуката за 
доделување. Во својата тужба, тоа тврдело дека договорот не требало да му биде доделен на 
друштвото TI, бидејќи тоа не поднело понуда во согласност со барањата. Друштвото TI потоа 
поднело противтужба по истите основи, тврдејќи дека Fastweb не поднело понуда во 
согласност со барањата.  

Локалниот италијански суд пред кој се водела расправата за предметот бил обврзан со 
претходна пресуда од италијанскиот Државен совет (апелационен суд) прво да ја разгледа 
противтужбата. Доколку противтужбата се покажела како основана, локалниот суд бил должен 
главното тужбено барање да го прогласи за недозволено. Судот бил должен да го стори тоа без 
да ги земе предвид аргументите од главното тужбено барање. Овој услов значел дека доколку 
противтужбата на TI била успешна, првичната тужба на Fastweb би била отфрлена без да биде 
разгледана од страна на локалниот суд.  

СП потврдил дека целта на Директивата за правните лекови била да се обезбеди дека одлуките 
донесени од договорните органи спротивно на правото на Европската унија може да бидат 
предмет на ефективна правна заштита. Тој упатил на член 1(3) од таа директива. Според оваа 
одредба, земјите-членки мора да обезбедат дека постапките на правна заштита се достапни 
„најмалку за секое лице кое има или имало интерес да добие одреден договор и кое претрпело 
штета или постоел ризик да претрпи штета од наводна повреда“. 

СП упатил на конкретните околности од предметот. Околностите биле такви што тужителот 
(Fastweb) и противтужителот (TI) тврделе дека понудата на другиот не е во согласност со 
барањата и дека требало да биде отфрлена. СП одлучил дека, во овие околности, правото на 
правна заштита предвидено во Директивата за правни лекови не дозволувало тужителот да 
биде лишен од активна легитимација и како резултат на тоа да биде разгледана само 
противтужбата. Во околностите од овој предмет, првичната тужба од Fastweb требало, исто 
така, да биде земена предвид и да се утврдува прашањето на соодветноста и на двете понуди. 
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Активна легитимација за поведување спор (locus standi) – договорни органи и право на 
оспорување на решенија на несудско тело за правна заштита 

C-570/08  Simvoulio Apokhetefseon Lefkosias 

Simvoulio Apokhetefseon Lefkosias против Anatheoritiki Arkhi Prosforon 

Пресуда од 21 октомври 2010 година, мислење на генералниот адвокат од 1 јуни 2010 година 

Барање за прелиминарна одлука 

Во овој предмет, СП разгледувал дали директивите за правните лекови наложуваат на 
договорните органи да им се даде право да ги оспоруваат решенијата на несудски тела за 
правна заштита. 

Кипарското тело за правна заштита имало надлежност да одржува расправи за жалби против 
одлуки од договорни органи. Телото било основано според кипарското законодавство како 
несудско тело што ги извршува своите овластувања според кипарските закони за јавни набавки. 
Во некои случаи, договорните органи имале право на жалба против решенијата донесени од 
страна на телото за правна заштита пред Врховниот суд во Кипар. 

Овој предмет произлегол од постапка за доделување на договор за проектирање, изградба, 
стопанисување и одржување на пречистителна станица за вода во Кипар. Еден од понудувачите 
што не биле избрани побарал од телото за правна заштита да изрече времена мерка со која ќе 
ја одложи одлуката за доделување на договорот.  

Законот за јавните набавки на Кипар не предвидувал автоматско одлагање на постапката за 
доделување на договорот од денот на поднесување на барањето за правна заштита од страна 
на понудувачот во врска со одлуката за доделување на договорот. Според тоа, договорниот 
орган продолжил со постапката и го доделил договорот. Телото за правна заштита ја 
поништило одлуката на договорниот орган. Потоа, договорниот орган поднел жалба до 
Врховниот суд на Кипар против решението на телото за правна заштита. Кипарскиот Врховен 
суд побарал прелиминарна одлука од СП. 

Прашањето коешто СП го разгледувал е следново (парафразирано): дали член 2(8) од 
Директивата за правни лекови значи дека земјите-членки мора да им дадат на договорните 
органи право да бараат судска заштита против решенијата на несудските тела? Ова прашање се 
однесува на ситуација кога несудско тело е одговорно за постапките на правна заштита во 
однос на доделување на договор за јавна набавка. 

СП ги анализирал одредбите од Директивата за правни лекови. Тој заклучил дека не постоело 
барање за земјите-членки да им дадат такво право на правна заштита на договорните органи. 
Сепак, земјите-членки може да одлучат да му дадат такво право на договорниот орган. 

Временски рокови 

СП, исто така, го разгледувал прашањето за временската рамка на споровите.  

C-241/06  Lämmerzahl 

Lämmerzahl GmbH против Freie Hansestadt Bremen 

Пресуда од 11 октомври 2007 година, мислење на генералниот адвокат од 7 јуни 2007 година 

Барање за прелиминарна одлука 
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Овој предмет покренал неколку прашања во однос на тоа дали националното право може да 
наметне временски рок за поднесување на барање за преиспитување на одлуките за јавна 
набавка.  

Овој предмет произлегол во контекст на една национална постапка за доделување на договор 
спроведена од Градот Бремен. Постапката се однесувала на доделувањето на договор за 
компјутерска обработка на досиеја во областа на социјалните услуги за возрасни и економската 
помош.  

Договорот бил огласен на национално ниво во март 2005 година. Во огласот за доделување на 
договорот за јавната набавка не била наведена вредноста на договорот, неговата количина или 
опфатот. Во огласот за доделување на договорот било наведено дека договорните документи 
можат да се преземат од веб-страницата на Градот Бремен. Договорните документи што биле 
достапни на веб-страницата давале информации за бројот на вработени што се очекувало да го 
користат системот. Немало никаква информација за бројот на софтверски лиценци коишто би 
биле потребни. Во својата понуда, понудувачот бил обврзан да достави единечна цена за една 
лиценца (не вкупниот број).  

Lämmerzahl (L), еден од понудувачите, барал појаснување од Градот Бремен за точниот број на 
потребни лиценци. Градот Бремен не ја дал таа информација туку само побарал од L да понуди 
вкупна цена.  

L не бил избран во постапката и, во јули 2005 година, тој покренал постапка за правна заштита 
пред локалниот Одбор за јавни набавки. L тврдел дека требало да се организира постапка за 
јавна набавка на европско ниво бидејќи релевантниот праг од 200.000 евра бил надминат.  

Одборот за јавни набавки го отфрлил барањето за правна заштита како недозволено со 
образложение дека L бил во позиција да ја утврди таа повреда уште од датумот на објавување 
на огласот. Според тоа, L побарал правна заштита по истекувањето на крајниот рок според 
националните правила за временските рокови за поднесување барања. Одборот, исто така, 
сметал дека со оглед на тоа што барањето е поднесено по истекувањето на крајниот рок, на L 
не му било допуштено да бара правен лек од телата за правна заштита што биле надлежни за 
јавните набавки. L изјавил жалба против овие одлуки. Вишиот регионален суд упатил неколку 
прашања до СП. 

СП ги разгледал следниве прашања (парафразирани):  
 

• Кои барања ги наметнува правото на ЕУ во однос на информациите за проценетата 
вредност на договорот во огласот за доделување договор? Кои правни лекови мора да 
се предвидат за ситуации кога бараната информација не е дадена во огласот за 
доделување договор? 

• Дали правото на ЕУ дозволува национално законодавство со коешто се наметнува 
временско ограничување за поднесување на барање за правна заштита против 
одлуките за избор на постапката за доделување на договор и процената на вредноста 
на договорот? Таквите одлуки се донесуваат во првите фази од постапката за 
доделување на договорот. 

 
Белешка: Во овој случај, националното право наметнувало временско ограничување кое 
завршувало на денот кога истекувал рокот за поднесување понуди или пријави за учество 
во постапката за доделување на договорот. 

 
• Доколку е дозволен таков временски рок, дали тој по правило би можел да биде 

продолжен да ги опфаќа правните лекови против одлуките на договорниот орган? Дали 
тоа продолжување може да вклучува одлуки донесени во подоцнежна фаза од 
постапката за доделување на договорот? 



152 

Информации за проценетата вредност на договорот и правни лекови: СП утврдил дека 
Директивата за договори за јавна набавка на стоки се применувала при доделувањето на 
договорот. Одредбите од таа директива наложувале огласите да се изготвуваат преку 
стандарден образец на оглас за доделување договор, којшто предвидувал упатување на 
вкупната количина или опфат на договорот.  

СП се произнесол дека во оглас за доделување на договор за јавна набавка на стоки, во рамки 
на опфатот на Директивата за договори за јавна набавка на стоки, мора да бидат наведени 
вкупната количина или опфатот на договорот. Отсуството на таква информација треба да дава 
можност за правна заштита според Директивата за правни лекови (ставови 38-44). 

Дозволени временски рокови: СП потврдил дека Директивата за правни лекови му допушта на 
националното законодавство да наметнува конкретни временски рокови за поднесување на 
барање за правна заштита. Овие временски рокови овозможуваат да се обезбеди ефективна и 
брза правна заштита. Сепак, националните временски рокови не треба да доведуваат до 
„речиси невозможно или премногу тешко“ остварување на правата коишто произлегуваат од 
правото на ЕУ (ставови 50-52).  

Временски рокови применети на начин што не е дозволен: СП се произнесол дека 
Директивата за правни лекови не дозволува утврдување на правило за временска рамка во 
националното право, како што е правилото дадено во овој предмет. Ефектот што го имало 
правилото за временската рамка во овој предмет бил таков што им оневозможил на 
понудувачите пристап до правна заштита во однос на изборот на постапката или проценетата 
вредност на договорот, во ситуација кога договорниот орган не ги навел јасно вкупната 
количина или опфатот (ставови 52-57). 

Врз основа на фактите од овој предмет, СП сметал дека L сакал да ги појасни информациите, но 
одговорите на договорниот орган не биле јасни туку, напротив, биле двосмислени и нејасни. Со 
оглед на тоа дека во огласот за доделување на договорот немало информации за проценетата 
вредност на договорот, проследено со двосмислениот одговор од страна на договорниот орган, 
L „премногу тешко“ можел да ги оствари своите права (став 54). 

Определување на општи временски рокови: СП, исто така, оценил дека ограничен временски 
рок којшто истекува на крајот од периодот за поднесување понуди или на последниот ден за 
поднесување пријави за учество во постапката за доделување на договорот треба да има 
ограничен ефект. Ограничениот временски рок може да се применува само кај неправилности 
што можат да се идентификуваат пред истекувањето на тој рок. Ограничениот рок којшто е 
утврден на овој начин, по правило, не може да се продолжи. Тој не може да се примени кај 
неправилности кои, по дефиниција, можат да се појават само во подоцнежните фази од 
постапката за доделување на договор за јавна набавка, како што се неправилностите коишто 
може да се откријат само по отворањето на понудите (58-64). 

C-406/08  Uniplex (UK)  

Uniplex (UK) Ltd против NHS Business Services Authority 

Пресуда од 28 јануари 2010 година, мислење на генералниот адвокат од 29 октомври 2009 
година 

Барање за прелиминарна одлука 

Овој предмет се однесувал на утврдувањето на точниот датум кога започнувал рокот за правна 
заштита во постапка за јавна набавка. 
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Предметот произлегол во контекстот на доделувањето на рамковна спогодба од страна на 
Националната здравствена служба на Обединетото Кралство за набавка на медицинска опрема.  

На 22 ноември 2007 година, договорниот орган испратил допис до друштвото Uniplex за да го 
информира дека неговата понуда не била избрана. Органот го информирал друштвото Uniplex 
дека било рангирано на петто место и дека тројцата прворангирани понудувачи биле избрани 
за рамковната спогодба. Дописот, исто така, вклучувал информации за критериумите, 
пондерите и бодовите што ги добиле друштвото Uniplex и другите понудувачи.  

На 23 ноември, друштвото Uniplex побарало од договорниот орган да му ги соопшти причините 
поради коишто тоа не било избрано. Договорниот орган му одговорил на 13 декември, 
обезбедувајќи дополнителни детали за пристапот кон евалуацијата на критериумите за 
доделување на договорот од аспект на карактеристиките и релативните предности на 
избраните понуди. 

На 28 јануари 2008 година, друштвото Uniplex испратило официјален правен допис до 
договорниот орган каде што јасно ја навело својата намера да поведе правна постапка. Во 
својот допис, Uniplex истакнало дека, според неговото мислење, временскиот рок од три 
месеци за поведување постапка започнал да тече на 13 декември 2007 година. На 11 февруари 
2008 година, договорниот орган го информирал Uniplex дека забележал дека една од понудите 
не е во согласност со барањата. Поради тоа, четврторангираниот понудувач бил вклучен во 
рамковната спогодба.  

На 12 март 2008 година, друштвото Uniplex повело правна постапка пред судовите во 
Обединетото Кралство. Uniplex побарало надомест на штета, тврдејќи дека договорниот орган 
извршил повреда на правилата за јавните набавки.  

СП ги разгледал следниве прашања од Високиот суд на Обединетото Кралство 
(парафразирани):  

• Дали Директивата за правни лекови наложува рокот за поведување постапка да 
започнува од i) датумот на извршување на повредата на правилата за јавните набавки; 
или ii) од датумот на кој тужителот знаел, или требало да знае, за таа повреда? 

• Прописите за јавните набавки во Обединетото Кралство наложуваат постапките да се 
поведуваат „во најбрз можен рок, а во секој случај, во рок од три месеци“ од датумот на 
кој се појавиле основите за тие постапки. Дали Директивата за правните лекови 
забранува таква одредба во прописите за јавните набавки на Обединетото Кралство? 

• Во која мера Директивата за правните лекови влијае врз дискреционото право на 
националниот суд да го продолжи рокот во рамки на кој мора да се поведат 
постапките? 

Датум на кој започнува рокот за поведување постапка: СП потврдил дека целта на 
Директивата за правни лекови била да ја гарантира достапноста на ефективни правни лекови. 
Тој потврдил дека не постојат конкретни одредби што ги опфаќаат временските рокови за 
поднесување барање за правна заштита. Самите земји-членки треба да воспостават такви 
временски рокови (ставови 25-26). 

СП, исто така, потврдил дека Директивата за правни лекови им наложува на земјите-членки да 
гарантираат дека незаконските одлуки на договорните органи би подлежеле на ефективна 
правна заштита, во најскор можен рок. Фактот што кандидатот или понудувачот („тужителот“) 
дознал дека неговото барање или неговата понуда се одбиени не го става во позиција да 
поведе постапка. Тоа одбивање не е доволно за да му овозможи на тужителот да утврди дали 
се појавила некоја незаконитост што би можела да претставува предмет на постапката. Само 
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откако тужителот ќе биде информиран за причините за неговата елиминација, тој може да 
добие јасно сознание (ставови 29-31). 

СП заклучил дека рокот за поведување постапка започнал на датумот на кој тужителот знаел, 
или требало да знае, за наводната повреда. 

Белешка: Овој предмет се однесува на постапка за јавна набавка којашто започнала пред 
Директивата 2007/66/ЕЗ да влезе во сила. Со оваа директива се вовеле конкретни временски 
рокови за период на мирување. 

Национални одредби со кои се наложува постапката да биде „поведена во најбрз можен 
рок“: СП потврдил дека земјите-членки би можеле да воведат ограничени рокови за 
поведување спор. Тој рок е дозволен за да се постигне целта за брзо делување во контекст на 
ефективна постапка за правна заштита. Системот на ограничени рокови мора да биде „доволно 
прецизен, јасен и предвидлив за да им овозможи на поединците да ги утврдат своите права и 
обврски“. Барањето за ефективност значи дека националниот систем на ограничени рокови „не 
смее да го оневозможува или да го прави прекумерно тешко остварувањето на сите права... 
што потекнуваат од правото на Заедницата...“ (ставови 38-40). 

СП заклучил дека барањата на Обединетото Кралство за постапките да се поведуваат „во најбрз 
можен рок и во секој случај, во рок од три месеци“ дале повод за несигурност. Според тоа, тие 
барања не се дозволени согласно со Директивата за правните лекови. СП заклучил дека е 
возможно националните судови да ги толкуваат тие одредби во смисла дека им дозволуваат да 
одбијат одредена тужба заради непочитување на рокот, дури и пред истекувањето на периодот 
од три месеци. Тоа одбивање може да се случи кога судовите зазеле став дека тужбата, 
поднесена пред истекување на периодот од три месеци, не била извршена „во најбрз можен 
рок“.  

Дискреционо право на националните судови да ги продолжат временските рокови во рамки 
на кои може да се поведе постапка: Во овој предмет, СП се произнесол дека Директивата за 
правни лекови му наложила на националниот суд да решава по слободна оцена за 
продолжување на ограничениот рок. Тој мора да го продолжи ограничениот рок на тој начин 
што би важел од датумот на кој тужителот знаел, или требало да знае, за повредата на 
правилата за јавните набавки. Ако националните одредби не се погодни за толкување во 
согласност со Директивата за правни лекови, националниот суд мора да се воздржи од 
примена на националните одредби. Националниот суд мора да го почитува ова правило за да 
го примени во целост правото на ЕУ и да ги заштити правата на поединците, како што се 
доделени со правото на ЕУ. 

Период на мирување 

Во секој од трите предмети за коишто се дискутира подолу, СП одлучил дека националното 
законодавство не е во согласност со барањата за задолжително известување и мирување од 
директивите за правни лекови.  

Белешка: Деталните барања за мирување утврдени при изменувањето на Директивата 
2007/66/ЕЗ не биле во сила кога Европската комисија повела постапка против секоја од 
засегнатите земји-членки. 

С-444/06 Шпанија - Мирување 

Европската комисија против Кралството Шпанија 

Пресуда од 3 април 2008 година, нема мислење од генералниот адвокат 
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Тужба поднесена од Комисијата 

Во оваа тужба поднесена од Европската Комисија, СП се произнесол дека релевантното 
шпанско законодавство не предвидувало заинтересираните страни ефективно да поведат 
правна заштита против одлуката за доделување на договорот пред договорот да биде склучен.  

Предметното законодавство предвидувало договорите да се воспостават при доделувањето, а 
потоа да се финализираат во рок од 30 дена од известувањето за доделувањето на договорот. 
Договорите не можеле да се извршуваат пред да се финализираат. Шпанскиот закон допуштал 
постапка за правна заштита против дејствија на договорните органи пред доделувањето на 
договорот. Договорните органи имале обврска да ги известат понудувачите за одлуката за 
доделување на договорот. Исто така, понудувачите можеле да поведат постапка против 
процедурални акти и да добијат времени мерки, вклучително и одлагање на тие акти.  

СП се произнесол дека начинот на кој шпанскиот закон се применувал значело дека одлуката за 
доделување на договорот не можела да подлежи на конкретна постапка за правна заштита 
пред склучувањето на тој договор (став 42). СП забележал дека според шпанскиот закон, исто 
така, било возможно договорот да биде финализиран и извршувањето да започне пред да се 
дадат сите известувања. Како резултат на тоа, во одредени случаи не може да се поведе 
ефективна постапка за правна заштита во однос на доделувањето на договорот пред да 
започне извршувањето на тој договор (ставови 43-44).  

СП, исто така, се произнесол дека фактот што постоела опција да се поведе постапка за 
поништување на договорот не надоместувал за тоа што доделувањето на договорот не можело 
да се оспори пред тој договор да биде склучен. 

С-327/08 Франција - Мирување 

Европската комисија против Република Франција 

Пресуда од 11 јуни 2009 година, нема мислење од генералниот адвокат 

Тужба поднесена од Комисијата 

Во овој предмет, СП оценил дека одредени одредби од францускиот законик за јавните 
набавки за спроведување на директивите за правни лекови не ги исполнувале барањата од тие 
директиви. 

Со релевантните одредби во законикот за јавните набавки бил воведен минимален период на 
мирување од 10 дена помеѓу известувањето и доделувањето. Сепак, одредбите, исто така, ѝ 
наложувале на странката којашто планира да покрене судски спор да испрати официјално 
писмо на намери до договорниот орган. Договорниот орган потоа имал 10 дена да го разгледа 
добиеното известување. За овој втор период од 10 дена не се применувало официјално 
мирување. Поради тоа, било возможно договорниот орган да додели договор за време на тој 
период, и покрај приемот на официјалното писмо на намери. Законикот, исто така, 
предвидувал скратување на минималниот период на мирување од 10 дена во итни случаи.  

Период од 10 дена за разгледување: СП сметал дека одредбите од законикот претставуваат 
повреда на правилата за мирување од Директивата за правните лекови. 

Намалување на периодот на мирување во итна ситуација: СП оценил дека е прифатливо да се 
дозволи скратување на минималниот период на мирување од 10 дена во итни ситуации, под 
услов да остане разумен период на одложување што ќе им дозволи на економските оператори 
да преземат дејствија (став 44). Дефиницијата за „разумен период на одложување“ во овие 
околности не била разгледана од страна на СП. 
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С-455/08 Ирска – Мирување  

Европската комисија против Република Ирска 

Пресуда од 23 декември 2009 година, нема мислење од генералниот адвокат 

Тужба поднесена од Комисијата 

Во овој предмет, СП се произнесол дека одредени одредби од ирскиот закон за спроведување 
на директивите за правни лекови не ги исполнувале барањата од тие директиви.  

Ирскиот закон за јавните набавки вклучувал барање за известување на понудувачите за 
одлуката за доделување на договорот. Писменото известување требало да ги вклучува 
„главната причина, или причини, зашто понудата не била избраната понуда“. Од договорните 
органи, исто така, се барало да утврдат период на мирување од 14 дена од денот на 
известување. Нив не им било дозволено да го склучат договорот за време на периодот на 
мирување од 14 дена.  

Сепак, законот не утврдил ниту една обврска според којашто, во првото писмено известување, 
требало да биде вклучена информација за i) карактеристиките и релативните предности на 
избраната понуда, како и ii) името на избраниот понудувач. Понудувачите коишто сакале да ја 
имаат оваа информација, требало да поднесат дополнително барање до договорниот орган. 
Потоа, договорниот орган имал 15 дена да одговори.  

СП оценил дека одредбите во ирскиот закон ги лишуваат понудувачите од можноста за 
ефективни времени мерки (ставови 31 и 34) и поради тоа не биле во согласност со барањата од 
директивите за правни лекови.  

Правни лекови - времени мерки и надомест на штета 

C-568/08  Combinatie Spijker 

Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie, Van Spijker Infrabouw BV, De Jonge Konstruktie 
BV против Provincie Drenthe 

Пресуда од 9 декември 2010 година, мислење на генералниот адвокат од 14 септември 2010 
година 

Барање за прелиминарна одлука 
 
Во овој предмет, СП ја разгледувал природата на правниот систем за примена на времени 
мерки. Тој, исто така, ја зел предвид и можноста според којашто различните судови што 
одлучуваат за времените мерки и за главниот предмет би можеле да дојдат до различни 
заклучоци. Освен тоа, СП го разгледувал прашањето за одговорноста на државата за плаќање 
надомест на штета.  

Предметот произлегол од постапката за доделување на договори за јавна набавка на работи за 
реновирање на два моста издигнати над голем пловен воден тек. Договорниот орган го 
доделил договорот на друштвото MFE. Неколку понудувачи кои не биле избрани, вклучително 
и Combinatie Spijker (Combinatie), ја оспориле одлуката за доделување на договорот. Друштвото 
Combinatie тврдело дека понудата на MFE била неважечка. Тоа тврдело дека постоело 
сериозно сомневање во однос на тоа дали друштвото MFE ги исполнило критериумите за 
доделување на договорот, па оттука доделувањето било незаконско. Потоа, договорниот орган 
им испратил допис на сите понудувачи, во кој им соопштил дека одлучил да го повлече повикот 
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за поднесување понуди поради процедурални недостатоци. Друштвото MFE интервенирало во 
барањето на Combinatie.  

На расправата за времените мерки, судот оценил дека друштвото MFE всушност ги имало 
исполнето барањата на договорниот орган. Судот пресудил дека на договорниот орган му се 
забранува да го додели договорот на кој било друг понудувач освен на MFE, при што пресудата 
веднаш стапила во сила. Потоа, договорниот орган му го доделил договорот на друштвото MFE. 

Ова доделување на договорот резултирало со дополнителна тужба од Combinatie и други. 
Судот пред кој се водела расправата по тужбата заклучил дека договорот што му бил доделен 
на друштвото MFE бил важечки од правен аспект. Според тоа, единственото дејствие што им 
било достапно на Combinatie и на другите било да поведат тужбено барање за надомест на 
штета. 

Судот пред кој се водела расправата по тужбеното барање за надомест на штета упатил 
неколку прилично сложени прашања до СП. СП не ги разгледал сите поднесени прашања, туку 
одлучил да се фокусира на неколку клучни прашања, односно, на следниве: 

Систем за брзо донесување одлуки за времени мерки: Директивата за правните лекови 
допушта воспоставување на систем во кој за да се добие брзо решение, единствената постапка 
што е на располагање ги има следниве карактеристики: 
 

• Таа е приспособена на барањето за брза задолжителна мерка.  
• Адвокатите немаат право да разменуваат ставови.  
• По правило, не се изведуваат докази освен оние што се во писмена форма.  
• Не се применуваат законските правила за докажување.  
• Пресудата не претставува крајно утврдување на правната состојба и не е составен дел 

од процесот на донесување одлуки што доведуваат до таква конечна одлука. 

Недоследности во одлуките на судовите при расправата за изрекување времени мерки и 
расправата по главниот предмет: Својствено за системот на правна заштита утврден со 
Директивата за правните лекови е тоа што судот пред кој се води расправата по главниот 
предмет може да прифати толкување на правото на ЕУ коешто е различно од она на судот пред 
кој се водела расправата по барањето за изрекување времени мерки. Таквите недоследности 
во оценувањето не подразбираат дека судскиот систем не се придржува до барањата од 
Директивата за правните лекови.  

Директивата за правните лекови му допушта на судот којшто го разгледува барањето за 
времени мерки да ја толкува оваа директива на начин којшто подоцна би бил оценет како 
погрешен од страна на суд пред кој се води расправата по главниот предмет.  

Обврска на државата за надомест на штети коишто произлегуваат од повреда на правото на 
ЕУ: Во случај кога на поединци им е нанесена штета преку повреда на правото на ЕУ за што 
државата би можела да се смета за одговорна, поединците што претрпеле штета имаат право 
на надомест доколку:  

• правилото од правото на ЕУ кое било повредено има за цел да им овозможи одредени 
права;  

• и повредата на тоа правило е доволно сериозна;  
• и постои директна причинска поврзаност меѓу повредата и загубата или штетата што ги 

претрпел поединецот.  

Доколку не постојат никакви одредби од правото на ЕУ, тогаш внатрешниот правен поредок на 
секоја земја-членка треба да ги утврди критериумите за надомест на штета која произлегува од 
повредата на правото на ЕУ за јавните набавки. Овој надомест на штета подлежи на 
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исполнувањето на барањата наведени погоре и на почитувањето на начелата за 
еквивалентност и ефективност. 

C-314/09  Strabag 

Stadt Graz против Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH 

Пресуда од 30 септември 2010 година, нема мислење од генералниот адвокат 

Барање за прелиминарна одлука 

Во овој предмет, СП анализирал дали правниот лек за надомест на штета, којшто е достапен 
согласно со Директивата за правни лекови, би можел да се услови со барањето за постоење на 
вина од страна на договорниот орган. 

Овој предмет бил покренат во 1998 година во контекст на постапка за доделување на договор 
за набавка на асфалт. Поднесени биле вкупно 14 понуди, а договорот му бил доделен на 
друштвото HFB. Друштвото Strabag било второрангираниот понудувач.  

Strabag и неколку други понудувачи што не биле избрани повеле постапка за правна заштита 
пред телото за правна заштита. Тие тврделе дека понудата на друштвото HFB требало да биде 
исклучена бидејќи тоа ја немало потребната постројка за извршување на договорот.  

Во исто време, Strabag и другите понудувачи поднеле барање до телото за правна заштита за 
изрекување времени мерки. Тие побарале од телото за правна заштита да му забрани на 
договорниот орган да го додели договорот додека се чека решението по главниот предмет од 
тужбата.  

На 10 јуни 1999 година, телото за правна заштита ја отфрлило постапката за правна заштита и 
барањето за времени мерки. Четири дена подоцна, договорниот орган продолжил со 
постапката и му го доделил договорот на друштвото HFB. 

Во октомври 2002 година, повисокиот суд го поништил решението на телото за правна заштита 
со образложение дека понудата на HFB не ги исполнувала барањата од поканата за 
поднесување понуди. Повисокиот суд сметал дека понудата не ги исполнувала барањата затоа 
што друштвото HFB не било во можност да ја користи постројката за мешање асфалт сè до 
половина од времетраењето на договорот. Во понатамошна одлука од 2003 година, повисокиот 
суд се произнесол дека договорот доделен на друштвото HFB бил незаконски. 

Тогаш, друштвото Strabag и други поднеле тужбено барање против договорниот орган за 
надомест на штета во износ од 300.000 евра. Тие тврделе дека понудата на HFB требало да 
биде исклучена врз основа на непоправлив недостаток. Следствено на тоа, понудата на Strabag 
требало да биде прифатена. Договорниот орган погрешил со тоа што не ја отфрлил понудата на 
HFB како некомпатибилна со условите од поканата за поднесување понуди. Решението на 
телото за правна заштита не можело да го ослободи од одговорност договорниот орган којшто 
дејствувал на сопствен ризик. Договорниот орган тврдел дека бил обврзан со решението на 
телото за правна заштита и поради тоа, немал вина.  

Националното право предвидувало можност за добивање надомест на штета само доколку 
договорниот орган бил виновен. Меѓутоа, според тоа законодавство, се претпоставувало дека 
постоела вина од страна на договорниот орган и тој ја имал обврската за докажување на 
отсуство на вина од негова страна со цел да избегне одговорност.  

Овој предмет продолжил на апелационо ниво, во австриските судови. Австрискиот Врховен суд 
на правда упатил неколку прашања до СП. СП ги разгледувал прашањата дадени подолу. Со 
оглед на неговата одлука за првото прашање, СП одлучил дека немало потреба да ги 
разгледува останатите прашања што му биле упатени од националниот суд. 
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Дали Директивата за правните лекови забранува постоење на национално правило според 
коешто надоместувањето на штета заради повреда на правото на Заедницата за јавните 
набавки од страна на договорниот орган е условено со постоење на вина?  

СП се произнесол дека правниот лек за надомест на штета не смее да зависи од условот за 
постоење на вина.  

Директивата за правните лекови не допушта национално правило што наложува постоење на 
вина од страна на договорниот орган за да се даде право на отштета. Ова правило се 
применува дури и во случаи кога вината е претпоставена. Начелото според коешто вината не е 
релевантна овозможува утврдување на ефективен правен лек кога не се достапни други правни 
лекови. Таква ситуација постои, на пример, кога има временска рамка или кога единствениот 
правен лек што е достапен е да се додели надомест на штета поради времето кога е поднесено 
барањето (ставови 30-45). 
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Текстови на пресудите од Судот на правдата на Европската унија 
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C-274/09 Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler  
 

ПРЕСУДА НА СУДОТ (трет совет) 

10 март, 2011 година (*) 

 

(Јавни набавки – Директива 2004/18/ЕЗ – Концесија за јавни услуги – Услуги за спасување 
– Разграничување помеѓу „договор за јавна набавка на услуги“ и „концесија за јавни 

услуги“) 

 
Во предметот C‑274/09, 

БАРАЊЕ за прелиминарна одлука според членот 234 ЕЗ од Oberlandesgericht München 
(Германија), донесено со решение од 2 јули 2009 година, примено во Судот на 20 јули 
2009 година, во постапката 

Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler 

против 

Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau, 

замешувачи: 

Malteser Hilfdienst eV, 

Bayerisches Rotes Kreuz, 

СУДОТ (трет совет), 

составен од: г. K. Lenaerts, претседател на советот, г. D. Šváby, г. E. Juhasz (судија-
известител), г. G. Arestis, г. T. von Danwitz и г. D. Svaby, судии, 

генерален адвокат: г. J. Mazák, 

секретар: г. B. Fülöp, администратор, 

имајќи ја предвид писмената постапка и во врска со расправата од 24 јуни 2010 година, 

по разгледување на забелешките доставени: 

− за Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler, од адвокатите B. Stolz и P. 
Kraus, 

− за Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau, од адвокатите 
M. Kuffer и D. Bens, 

− за Malteser Hilfsdienst eV, од адвокатот W. Schmitz-Rode, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=61004&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=204812#Footnote*
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− за Bayerisches Rotes Kreuz, од адвокатот E. Rindtorff, 

− за Владата на Германија, од г. M. Lumma и г. J. Möller, во својство на застапници, 

− за Владата на Чешка, од г. M. Smolek, во својство на застапник, 

–         за Владата на Шведска, од г-ѓа S. Johannesson, во својство на застапник, 

–         за Европската комисија, од г. C. Zadra и г. G. Wilms, во својство на застапници, 

по сослушување на мислењето на генералниот адвокат на седницата од 9 септември 2010, 
година,  

ја донесе следната 

 

Пресуда 

 

1 Ова барање за прелиминарна одлука се однесува на толкувањето на член 1(2)(а) и (г) и 
член 1(4) од Директивата 2004/18/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 
2004 година за усогласување на постапките за доделување договори за јавна набавка на 
работи, договори за јавна набавка на стоки и договори за јавна набавка на услуги (Сл. 
весник 2004 L 134, стр. 114). 

2 Барањето е поднесено во постапката помеѓу Privater Rettungsdienst und Krankentransport 
Stadler (во натамошниот текст: „Stadler“) и Zweckverband für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung Passau (општинско здружение на Пасау за услуги за спасување и 
алармирање за пожари; во натамошниот текст: „општинско здружение на Пасау“) во 
однос на доделувањето договори за јавна набавка на услуги од областа на службите за 
спасување. Странките се во спор, особено, во врска со класификацијата на договорите 
како „договори за јавна набавка на услуги“ или „концесии за јавни услуги“. 

Правен контекст 

Законодавството на Европската унија 

3  Член 1 од Директивата 2004/18 гласи: 

„… 

 
2.      (a)  ’Договори за јавна набавка‘ се договори од финансиски интерес склучени во 

писмена форма помеѓу еден или повеќе економски оператори и еден или 
повеќе договорни органи и кои за предмет имаат извршување работи, 
испорака на стоки или обезбедување услуги во смисла на оваа директива. 

… 

(г)  ’Договори за јавна набавка на услуги‘ се договори за јавна набавка различни 
од договорите за јавна набавка на работи или стоки кои за предмет имаат 
обезбедување услуги споменати во Анекс II. 
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… 

4.     ’Концесија за јавни услуги‘ е договор од ист вид како договорот за јавна набавка на 
услуги, освен што надоместокот за обезбедувањето на услугите се состои или само во 
право на користење на услугите или во ова право заедно со плаќање. 

…“ 

 
Национално законодавство 

4   Баварскиот закон за службите за спасување (Bayerisches Rettungsdienstgesetz; 
„баварскиот закон“) влегол во сила на 1 јануари 2009 година. Одредбите од овој 
закон што се релевантни за овој предмет се дадени подолу. 

„Член 1 Предмет и цел 

Со овој закон се уредува итното спасување, превозот на пациентите во придружба на 
доктор, превозот на болни лица, спасување на планини и во пештери и спасување во 
вода (услуги за спасување). Обезбедувањето на услугите за спасување во целата област е 
јавна задача и се врши преку јавна служба за спасување… 

… 

Член 4 Органи на коишто им доделена задачата 

(1)    Окрузите и самостојните општини се должни да ги обезбедат јавните услуги за 
спасување во оперативните области согласно со овој закон … 

(2)   Највисокиот орган надлежен за услугите за спасување, по консултации со 
заинтересираните општински здруженија, ги определува со пропис оперативните 
области на начин што ќе овозможи ефективно и економично вршење на услугите за 
спасување. 

(3)     Окрузите и самостојните општини кои спаѓаат во истата оперативна област своите 
задачи ги вршат според овој закон во соработка со општинско здружение за услуги за 
спасување и алармирање за пожари. 

… 

Член 13 Обезбедување итно спасување, превоз на пациенти во придружба на доктор, 
превоз на болни лица 

 
(1)     Општинското здружение за услуги за спасување и алармирање за пожари им го 
доверува обезбедувањето на итно спасување на земја, превоз на пациенти во придружба 
на доктор и превоз на болни лица на: 

1.      Bayerisches Rotes Kreuz (баварскиот Црвен крст) 

2.      Arbeiter-Samariter-Bund (Здружението на самариќански работници) 

3.      Malteser-Hilfsdienst (Службата за помош од Малтешкиот ред), 
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4.      Johanniter-Unfall-Hilfe (Организацијата на доброволци „Сент Џон“ ) или 

5.      слични организации за помош. 

… 

(2)      Доколку организациите за помош не се подготвени или не се во состојба да ја 
извршат задачата, општинското здружение за услуги за спасување и алармирање за 
пожари го доверува обезбедувањето на услугите за спасување на земја на трети лица, 
или самото ги извршува овие услуги или преку своите членови. 

(3)    Општинското здружение за услуги за спасување и алармирање за пожари донесува 
одлука за изборот на операторот и за опфатот на доделувањето, по соодветна процена 
на околностите. Одлуката за изборот се донесува транспарентно и согласно со 
објективните критериуми. Општинското здружение за услуги за спасување и алармирање 
за пожари ја објавува претстојната одлука за избор на соодветен начин, за да можат да се 
пријават заинтересираните даватели на услуги. 

(4)  Правниот однос помеѓу општинското здружение за услуги за спасување и 
алармирање за пожари и лицето на кое му е доверено обезбедувањето на услугите за 
спасување е уреден со договор од јавно-правен карактер.  

… 

Член 21 Барање за овластување 

(1)    Секое лице кое учествува во итно спасување, превоз на пациенти во придружба на 
доктор или превоз на болни лица треба да има овластување. 

… 

Член 24 Услови за овластување 

… 

(2)     Овластувањето за итно спасување, превоз на пациенти во придружба на доктор или 
превоз на болни лица во јавните служби за спасување се доделува ако ... се достави 
договор од јавно-правен карактер согласно со член 13 (4)... 

… 

(4)      Овластувањето за превоз на болните лица надвор од јавните служби за спасување 
не е дозволено, ако може да се предвиди дека со овластувањето би се повредил јавниот 
интерес за ефикасни услуги за спасување… 

… 

Член 32 Наплата и основа на надоместоците за користење 

За услугите за спасување, вклучително и за учеството на докторите, се наплаќаат 
надоместоци за користење. Надоместоците за користење се засноваат на трошоците што 
можат да се проценат според економските начела кои се применуваат за претпријатијата 
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и се конзистентни со правилното обезбедување услуги, рационалното и економично 
управување и ефикасната организација ... 

… 

Член 34 Надоместоци за користење на операторите за итно спасување, превоз на 
пациенти во придружба на доктор и превоз на болни лица 

… 

(2)      Институциите за социјално осигурување ги одредуваат на еднаков начин со лицата 
кои ги вршат услугите за спасување или со нивните регионални здруженија 
надоместоците за користење што треба да ги платат за итно спасување, превоз на 
пациенти во придружба на доктор и превоз на болни лица ...  

(3)       Договорот за надоместоците се склучува однапред за секоја година. 

(4)    Трошоците за итното спасување, превозот на пациенти во придружба на доктор и 
превозот на болни лица се распределуваат врз корисниците според еднакви стандарди. 
Операторите, исто така, ги наплаќаат надоместоците за користење кои се договорени со 
институциите за социјално осигурување од сите други лица и органи кои ги бараат 
услугите на јавната службата за спасување. 

(5)    Во секој случај, надоместоците за користење се засноваат врз проценетите 
дозволени трошоци, од втората реченица во членот 32, за обезбедување на услугите во 
оперативните области за итно спасување, превоз на пациенти во придружба на доктор и 
превоз на болни лица, како и врз проценетиот број на интервенции во оперативниот 
период. Трошоците за обезбедување на услугите, исто така, особено ги вклучуваат 
трошоците за учеството на докторите во службите за спасување, ... и трошоците во однос 
на дејствијата на Централното биро за порамнување на услугите за спасување во Баварија 
согласно со став 8. Институциите за социјално осигурување за секој случај посебно ги 
одредуваат со различните оператори, со управителите на интегрираните дирекции и со 
Централното биро за порамнување на услугите за спасување во Баварија нивните 
проценети трошоци во релевантниот период за наплата. Трошоците можат да се 
определат како буџет. 

(6)     Ако не се склучи договор за надоместоците за користење од ставот 2 или договор од 
ставот 5, најдоцна до 30 ноември во финансиската година што му претходи на периодот 
за плаќање на надоместоците, се одржува арбитражна постапка пред арбитражниот 
одбор за надоместоците ... во однос на износот на проценетите трошоци и 
надоместоците за користење ... Надоместоците за користење не се приспособуваат 
ретроактивно.  

(7)     Проценетите трошоци кои се договорени со институциите за социјално осигурување 
или се утврдени со обврзувачка сила се намируваат од надоместоците примени за итното 
спасување, за превозот на пациенти во придружба на доктор и при превозот на болни 
лица (порамнување на приходите). По завршувањето на периодот за плаќање на 
надоместоците, секој оператор, секој управител на интегрирана дирекција и Централното 
биро за порамнување на услугите за спасување во Баварија ги докажува трошоците што 
реално биле сносени во финална пресметка и ги споредува со оние во договорот за 
трошоците (доставување на извештаите). Ако се појави разлика помеѓу реалните трошоци 
и проценетите трошоци признаени од институциите за социјално осигурување во однос 
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на договорот за трошоците, резултатот од претставувањето на извештаите се разгледува 
на првите следни преговори за надоместоците; ова пренесување е исклучено ако 
трошоците на операторот ... или на Централното биро за порамнување ... биле утврдени 
како буџет. 

(8)    За спроведување на ставовите од 2 до 7 од членот 35, се создава Централно биро за 
порамнување на услугите за спасување во Баварија, коешто особено: 

1.      учествува како советник при утврдувањето на надоместоците за користење согласно 
со став 2 и во однос на договорите од ставот 5; 

2.      врз основа на проценетите трошоци на заинтересираните страни и на предвидениот 
број на интервенции на јавната служба за спасување, ги пресметува неопходните 
надоместоци за користење и им ги предлага на заинтересираните страни; ова, исто така, 
се применува за потребното приспособување на надоместоците за користење во 
тековната финансиска година; 

3.      ги наплаќа надоместоците за користење на јавните услуги за спасување ... од лицата 
кои треба да ги платат трошоците...; 

4.      го врши порамнувањето на приходите; 

5.   им ги надоместува трошоците за обезбедување на услугите на операторите на 
услугите …; 

6.   ги прегледува извештаите на операторите ... и проверува дали пресметките се точни и 
вистинити; 

7.      изготвува ревидирана севкупна финална пресметка за јавните услуги за спасување. 

Централното биро за порамнување на услугите за спасување во Баварија ги обезбедува 
своите услуги во овој однос на непрофитна основа. Сите заинтересирани страни се 
должни да го поддржат Централното биро за порамнување на услугите за спасување во 
Баварија во извршувањето на неговите задачи и да ги достават информациите и 
писмената документација коишто се потребни за таа цел. 

… 

Член 48 Арбитражни одбори 

… 

(3)      Арбитражниот одбор надлежен за надоместоците се состои од претседател и: 

 
1.      во спорови за надоместоци за користење на услуги за спасување на земја, три члена 
кои ги претставуваат операторите за спасување на земја и три члена кои ги претставуваат 
институциите за социјално осигурување... 

… 

(5)  Претседателот на арбитражниот одбор надлежен за надоместоците и неговиот 
полномошник заеднички се именуваат од страна на операторите на јавните услуги за 
спасување, од Баварското здружение на доктори, од лицата кои се одговорни за 
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обезбедување на присуството на докторите при превозот на пациентите и од 
институциите за социјално осигурување. 

Член 49 Органи надлежни за услугите за спасување 

(1)      Органите надлежни за спроведувањето на овој закон ... се: 

1.      Министерството за внатрешни работи на Баварија, како највисок орган надлежен за 
услугите за спасување... 

… 

Член 53 Прописи и управни одредби 

(1)       Највисокиот орган надлежен за услугите за спасување со пропис може: 

… 

11.    да воспостави Централното биро за порамнување на услугите за спасување во 
Баварија… 

…“ 

Спорот во главната постапка и прашањата во постапката за прелиминарна одлука 

5 Претпријатието Stadler обезбедувало услуги за спасување на општинското здружение на 
Пасау, во Баварија, до 31 декември 2008 год., кога нивниот договор со здружението бил 
раскинат. Тоа ја оспорило валидноста на раскинувањето на договорот пред 
Verwaltungsgericht (Управниот суд во Германија) и барало времена наредба што ќе 
овозможи спроведување на договорот до донесувањето на решение во главната 
постапка. Сите негови барања биле одбиени.  

6 Во текот на постапката, општинското здружение на Пасау изјавило дека имало намера, 
без прво да објави оглас за прибирање понуди за услугите, да ангажира други 
претпријатија за обезбедување на услугите за спасување, во почетокот врз основа на 
привремени договори, а потоа да го додели конечниот договор во постапка што се 
заснова на постапката за избор предвидена во членот 13(3) од баварскиот закон. 

7 Општинското здружение на Пасау изготвило привремени договори со Malteser Hilfsdienst 
eV и the Bayerisches Rotes Kreuz. 

8 Претпријатието Stadler, со допис од 17 декември 2008 год., ја оспорило постапката 
спроведена од општинското здружение на Пасау и изјавило жалба пред Vergabekammer 
(Комисијата за јавни набавки), којашто ја одбила жалбата како недозволена. 

9 Потоа, претпријатието Stadler изјавило жалба против решението пред Oberlandesgericht 
München (Вишиот регионален суд во Минхен, Германија). 

10 Според националниот суд, целта на постапката била да се утврди дали обезбедувањето 
на оспорените услуги во Баварија мора да се класифицира како „концесија за јавни 
услуги“ или како „договор за јавна набавка на услуги“ и кои биле правните последици од 
таа класификација. Класификацијата зависи од толкувањето на членот 1(4) од 
Директивата 2004/18, каде што се дефинира концептот на „концесијата за јавни услуги“. 
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11 Во Пасау, договорите за обезбедување услуги за спасување за јавноста се склучувале 
според таканаречен „модел на концесија“ помеѓу договорниот орган, општинскиот орган 
на Пасау, и давателот на услугите. 

12 Износот на надоместоците за користење на услугите за спасување се одредувал помеѓу 
институциите за социјално осигурување и избраниот давател на услуги. Според членот 32, 
втората реченица, од баварскиот закон, надоместоците за користење мора да се 
пресметуваат врз основа на трошоците што можат да се проценат според економските 
начела кои се применуваат за претпријатијата и се конзистентни со правилното 
обезбедување услуги, рационалното и економично управување и ефикасната 
организација. Утврдените проценети трошоци се покриваат преку надоместоци што се 
наплаќаат за итното спасување, за превозот на пациенти во придружба на доктор и за 
превозот на болни лица. Кога институциите за социјално осигурување и давателот на 
услугите не се согласуваат околу износот на овие надоместоци, работата може да се 
достави пред арбитражен одбор, чии одлуки можат да се оспоруваат пред управните 
судови. 

13 Избраниот давател на услуги ги добива своите надоместоци од Централното биро за 
порамнување, формирано од министерот за внатрешни работи на Баварија, чии услуги е 
обврзан да ги користи со закон. Бирото му ги пренесува исплатите на сметка на давателот 
на услугите, неделно или месечно, врз основа на вкупен годишен износ на надоместок 
којшто е однапред пресметан, независно од бројот на реално извршени спасувања. Ако 
на крајот од годината се појави дефицит, тој ќе биде предмет на следните преговори. 

14 Лицата со приватно осигурување и неосигурените лица, кои според националниот суд 
претставуваат 10% од должниците, се должни да плаќаат ист надоместок за користење 
како лицата со задолжително осигурување. 

15 Националниот суд посочил дека, во Германија, постои алтернативен метод за 
обезбедување услуги за спасување, познат како „модел на поднесување понуди“. Во 
одредени покраини, вклучително и во Саксонија, договорниот орган одговорен за услуги 
за спасување непосредно им плаќа на давателите на услуги. Јавните органи одговорни за 
услугите за спасување го одредуваат надоместокот во преговори со институциите за 
социјално осигурување, а потоа им го плаќаат на давателите на услуги. Овој модел веќе 
бил класифициран од Bundesgerichtshof (Сојузниот суд на правдата на Германија) како 
„договор за јавна набавка на услуги“. 

16 Разликата помеѓу „моделот на поднесување понуди“ на покраини како што е Саксонија и 
„моделот на концесија“ на покраините како што е Баварија е во тоа што, кај првиот случај, 
надоместоците за користење предвидени со закон се преговараат помеѓу договорниот 
орган одговорен за услугите за спасување и друг договорен орган (институцијата за 
социјално осигурување), при што давателот на услуги е обврзан со тој договор, додека, во 
вториот случај, давателот на услугите го одредува износот на надоместокот за користење 
заедно со друг договорен орган (институцијата за социјално осигурување). 

17 Според тоа, пред националниот суд, се поставува прашањето дали едноставно изборот на 
друг метод на преговарање подразбира дека, во едниот случај, услугите за спасување 
мора да се предмет на прибирање понуди како „договор за јавна набавка на услуги“ 
согласно со Директивата 2004/18, а во другиот случај, примената на правилата со кои се 
уредува доделувањето на договорите за јавна набавка на услуги може да се исклучи 
бидејќи договорот претставува „концесија за јавни услуги“. 
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18 Покрај тоа, националниот суд сметал дека од праксата на Судот на правдата може да се 
заклучи дека класификацијата на концесија за јавни услуги наложува, кога надоместокот 
го плаќа трето лице, изведувачот да преземе ризик поврзан со користењето на 
конкретните услуги. Оттаму, ако критериумот за разграничување на поимите „концесија 
за јавни услуги“ и „договор за јавна набавка на услуги“, којшто всушност е категоричен, се 
смета дека е преземањето економски ризик од страна на изведувачот, се поставува 
прашањето дали е доволно да се преземе ризик во каква било форма, под услов да се 
преземе целиот ризик што инаку би го сносил договорниот орган. 

19 Разграничувањето е уште поделикатно бидејќи, како што нагласил националниот суд, 
според моделот на „концесија“ давателот на услугите треба да сноси само ограничен 
економски ризик. 

20 Под тие околности, Oberlandesgericht München во Минхен одлучил да ја прекине 
постапката и да ги упати следните прашања до Судот на правдата за прелиминарна 
одлука: 

„(1)   Дали договор за набавка на услуги (тука, услуги за спасување), со услови според 
коишто договорниот орган не врши непосредна исплата на надоместокот на 
изведувачот, туку: 

(а)      надоместокот за користење на услугите што се обезбедуваат е утврден преку 
преговори помеѓу изведувачот и трети лица кои се договорни органи (тука, 
институции за социјално осигурување), при што 

(б)     ако не се постигне договор, постои можност одлуката да ја донесе арбитражен 
одбор формиран за оваа цел, чија одука е предмет на правна заштита пред 
државните судови, а воедно 

(в)       надоместокот на изведувачот не се плаќа непосредно од корисниците, туку 
со редовни исплати на сметка од Централното биро за порамнување, чии 
услуги изведувачот е должен да ги користи според закон, 

само поради тоа треба да се смета за концесија за јавни услуги, во смисла на 
членот 1(4) од директивата, а не како договор за јавна набавка на услуги во 
смисла на членот 1(2)(а) и (г) од директивата? 

(2)     Ако одговорот на првото упатено прашање е негативен, дали постои концесија за 
јавни услуги кога оперативниот ризик поврзан со јавните услуги е ограничен 
бидејќи: 

(a)       одредена законска одредба предвидува дека надоместоците за користење 
на услугите треба да се засноваат на трошоците што можат да се проценат 
според економските начела кои се применуваат за претпријатијата и кои се 
конзистентни со правилното обезбедување услуги, рационалното и 
економично управување и ефикасната организација, 

(б)   надоместоците за користење се наплаќаат од солвентни институции за 
социјално осигурување, 

(в)    се гарантира одредена ексклузивност на користењето во областа пропишана 
со договорот,  
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но, изведувачот целосно го презема овој ограничен ризик?“ 

 

Прашањата во постапката за прелиминарна одлука 

 
21  Со оглед на тоа што двете прашања поставени од националниот суд се поврзани, 

соодветно е да се разгледаат заедно. 

22  Најпрво, треба да се истакне дека договорите за обезбедување услуги за спасување за 
јавноста, доделени од општинското здружение на Пасау, се склучувале во форма на 
таканаречениот „модел на концесија“. Овој модел на набавка се разликува од моделот на 
„прибирање понуди“, којшто претставува метод на доделување договор за јавна набавка 
на услуги (види, во таа смисла, предмет C-160/08 Комисија/Германија [2010] ИЕС, стр. I-
0000, став 131), бидејќи, според моделот на концесија, надоместокот не се обезбедува од 
договорниот орган туку од износот што се наплаќа од корисниците на услугата од 
Централното биро за порамнување. Надоместоците за користење кои се применуваат за 
услугите ги одредуваат институцијата за социјално осигурување и давателот на услугите 
избран од општинскиот орган на Пасау. 

23 Во тој однос, треба да се спомене дека прашањето дали одреден договор треба да се 
класифицира како „концесија за јавни услуги“ или како „договор за јавна набавка на 
услуги“ мора да се разгледа исклучиво според правото на Европската унија (види, меѓу 
другото, предмет C‑382/05 Комисија/Италија [2007] ИЕС, стр. I‑6657, став 31, како и 
предмет C-196/08 Acoset [2009] ИЕС, стр. I‑9913, став 38). 

24 Од споредбата на дефинициите за договор за јавна набавка на услуги и концесија за јавни 
услуги, наведени во членот 1(2)(а) и (г) и членот 1(4) од Директивата 2004/18, произлегува 
дека разликата помеѓу договорот за јавна набавка на услуги и концесијата за јавни услуги 
е во надоместокот за обезбедувањето на услугите. Договорот за јавна набавка на услуги 
вклучува надоместок којшто, иако не е единствениот надоместок, договорниот орган 
непосредно му го исплаќа на давателот на услугите (види, во таа смисла, предмет C-
458/03 Parking Brixen [2005] ИЕС, стр. I-8585, став 39, како и Комисија/Италија, ставови 33 
и 40), додека кај концесијата за јавни услуги надоместокот за услугите се состои или само 
во правото на користење на тие услуги или од тоа право заедно со плаќање (види, во таа 
смисла, предмет C-206/08 Eurawasser [2009] ИЕС, стр. I-8377, став 51). 

25 Во случај на договор за јавна набавка на услуги, фактот што носителот на набавката не го 
добива надоместокот непосредно од договорниот орган, туку има право да врши наплата 
од трети лица, го исполнува барањето за надоместок пропишано во членот 1(4) од 
Директивата 2004/18 (види Eurawasser, став 57). 

26  Според тоа, иако начинот на плаќање е еден од одлучувачките фактори за класификација 
на концесијата за јавни услуги, од судската пракса, исто така, произлегува дека 
концесијата за јавни услуги подразбира дека давателот на услугите го презема ризикот 
поврзан со користењето на конкретните услуги, како и дека отсуството на пренос на 
ризикот за вршење на услугите врз давателот на услугите покажува дека оваа трансакција 
е договор за јавна набавка на услуги, а не концесија за јавни услуги (Eurawasser, ставови 
59 и 68 и цитираната судска пракса). 

27 Во главната постапка, одлуката за упатување на барањето јасно покажува дека давателот 
на услугите за спасување, исто така, не добива исплата од договорниот орган кој го 
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доделил конкретниот договор, туку од надоместоците за користење кои има право да ги 
наплаќа, според баварскиот закон, од институциите за социјално осигурување преку 
коишто осигурените лица ги добиле услугите за спасување или дури и од лицата со 
приватно осигурување или од неосигурените лица кои ги користеле тие услуги. 

28 Фактот што износот на надоместоците за користење не го одредува еднострано 
давателот на услугите за спасување, туку тој е предмет на договор со институциите за 
социјално осигурување кои имаат статус на договорен орган (види, во таа смисла, 
предмет C-300/07 Hans и Christophorus Oymanns [2009] ИЕС, стр. I-4779, ставови 40 до 59), 
како и тоа што избраниот давател на услугите не ги наплаќа тие надоместоци непосредно 
од корисниците на услугите, туку преку Централното биро за порамнување, коешто е 
одговорно за наплата и пренос на надоместоците, преку редовни исплати на сметка, не 
влијае врз ваквата констатација. Тоа не го менува фактот дека сите надоместоци што ги 
добил давателот на услугите биле исплатени од други лица, а не од договорниот орган кој 
му го доделил договорот. 

29 Во случај како оној од главната постапка, за да се утврди дека станува збор за концесија 
за јавни услуги во смисла на членот 1(4) од Директивата 2004/18, сè уште е потребно да се 
утврди дали договорениот начин на плаќање се состои од правото на давателот на 
услугите на користење на услугите и наложува тој да го преземе ризикот поврзан со 
користењето на конкретните услуги. Иако тој ризик, на почетокот, може да биде многу 
ограничен, за договорот да биде класифициран како концесија за јавни услуги потребно е 
договорниот орган да му го пренесе на концесионерот целиот или, најмалку, значителен 
дел од ризикот на кој е изложен (види, во таа смисла, Eurawasser, стави 77 и 80). 

30 Во главната постапка, општинскиот орган на Пасау им го доверил на избраните даватели 
на услуги, во текот на неколку години, целосното техничко, административно и 
финансиско спроведување на услугите за спасување, за коишто органот бил одговорен, 
согласно со членот 4(1) од баварскиот закон.  

31 Со тоа, избраните даватели на услуги ја презеле одговорноста за извршувањето на 
услугите за спасување, во согласност со условите утврдени во договорот и во баварскиот 
закон, во управниот округ на општинскиот орган на Пасау. 

32 Претпријатието Stadler го оспорува тврдењето дека, со таа трансакција, општинскиот 
орган на Пасау, исто така, го пренел и ризикот поврзан со користењето на конкретните 
услуги врз избраните даватели на услуги. 

33 Во тој однос, треба да се истакне дека, кога надоместокот на давателот на услугите 
исклучиво го плаќа трето лице, преносот од договорниот орган на „многу ограничен“ 
оперативен ризик е доволен за да може да се потврди постоењето на концесија за јавни 
услуги (види Eurawasser, став 77). 

34 Не е невообичаено некои сектори на дејност, особено секторите кои вклучуваат јавни 
комунални дејности, како оние што се предмет на главната постапка, да подлежат на 
правила кои можат да ги ограничат вклучените финансиски ризици. Особено, дејствувајќи 
во добра верба, договорните органи мора да останат отворени за можноста 
снабдувањето на услугите да се врши преку концесија, ако сметаат дека тоа е најдобриот 
начин за да се обезбеди конкретната јавна услуга, дури и кога ризикот поврзан со 
користењето е многу ограничен (Eurawasser, ставови 72 и 74). 
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35 Во такви сектори, договорниот орган нема влијание врз деталните правила на јавното 
право со кое се уредува услугата, оттука, ниту врз ризикот што треба да се пренесе, а исто 
така не може разумно да се очекува јавниот орган што доделува концесија да создаде 
услови кои се поконкурентни и вклучуваат поголем финансиски ризик од оние коишто, 
според правилата со кои се уредува конкретниот сектор, постојат во тој сектор (види 
Eurawasser, ставови 75 и 76). 

36 Исто така, важно е да се наведе дека Судот на правдата не треба конкретно да ги 
класифицира трансакциите во главната постапка. Улогата на Судот се ограничува на тоа 
да му обезбеди на националниот суд толкување на правото на Европската унија, коешто 
ќе му биде од корист при решавањето на поведениот спор (види Parking Brixen, став 32). 
Конкретната класификација на договорот спаѓа во надлежноста на националниот суд, 
којшто мора да одреди дали утврдените факти ги исполнуваат општите критериуми 
определени од Судот. 

37 Во тој однос, треба да се наведе дека ризикот поврзан со економското користење на 
услугата мора да се сфати како ризик од изложеност на промените на пазарот (види, во 
таа смисла, Eurawasser, ставови 66 и 67), којшто може да се состои од ризикот на 
конкуренцијата од другите оператори, ризикот дека понудата на услугите нема да 
соодветствува на побарувачката, ризикот дека должниците нема да можат да платат за 
обезбедените услуги, ризикот дека трошоците поврзани со користењето на услугите ќе 
бидат поголеми од приходите или, на пример, исто така, ризикот од одговорност за штети 
што произлегуваат од несоодветноста на услугата (види, во таа смисла, предмет C-234/03 
Contse и др. [2005] ИЕС стр. I‑9315, став 22, како и Hans и Christophorus Oymanns, став 74). 

38  Од друга страна, ризиците како што се оние поврзани со лошото управување или 
погрешните одлуки на економскиот оператор не се одлучувачки за класификацијата на 
договорот како договор за јавна набавка на услуги или како концесија за јавни услуги, 
бидејќи овие ризици се својствени за секој договор, независно дали е договор за јавна 
набавка на услуги или концесија за јавни услуги. 

39 Во случајот од главната постапка, прво, треба да се забележи дека надоместоците за 
користење не се одредуваат еднострано од давателот на услугите за спасување, туку 
преку договор со институциите за социјално осигурување врз основа на преговори кои 
мора да се одржуваат секоја година. Овие преговори, чии резултати не можат да се 
предвидат во целост, го вклучуваат ризикот дека давателот на услугите мора да се 
изложи на ограничувања што се наложени за времетраењето на договорот. 
Ограничувањата, меѓу другото, можат да произлезат од потребата да се прават 
компромиси во текот на преговорите или од арбитражната постапка во однос на износот 
на надоместоците за користење. 

40 Имајќи предвид, како што е наведено од националниот суд, дека на институциите за 
социјално осигурување со кои давателот на услугите е должен да одржи преговори им е 
важно, со оглед на нивните законски обврски, да ги воспостават најниските можни 
надоместоци за користење, давателот на услугите исто така ризикува надоместоците да 
не бидат доволни за да се покријат оперативните трошоци. 

41 Давателот на услугите не може да престане со работата за да се заштити од овие закани 
бидејќи, прво, со тоа не би се вратиле вложените инвестиции, а исто така може да се 
соочи со правни последици поради својата одлука предвремено да го раскине договорот. 
Во секој случај, претпријатијата што се специјализирани за услуги за спасување имаат 
само ограничена флексибилност на транспортниот пазар. 
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42 Второ, очигледно е дека баварскиот закон не гарантира целосна покриеност на 
трошоците на операторот.  

43 Ако во одреден период реалните трошоци на операторот ги надминат проценетите 
трошоци кои служат како основа за пресметување на надоместоците за користење, 
операторот може да претрпи дефицит и би морал однапред да ги финансира тие трошоци 
од сопствените ресурси. Факт е дека побарувачката на услуги за спасување може да 
варира. 

44 Покрај тоа, ако се појави разлика помеѓу реалните трошоци и проценетите трошоци 
признаени од институциите за социјално осигурување, резултатот од претставувањето на 
извештаите ќе се разгледа на следните преговори, а при тоа институциите за социјално 
осигурување не се обврзани да го надоместат можниот дефицит во текот на следната 
година и оттука не нудат гаранција за целосно надоместување. 

45 Треба да се додаде дека ако трошоците се предвидени во буџет, претпријатието не може 
да го пренесе вишокот или дефицитот во следната финансиска година. 

46 Трето, избраниот давател на услуги е изложен, до одреден степен, на ризик од 
неплаќање од страна на должниците на надоместоците за користење. Иако повеќето 
корисници на услугите се осигурени преку институциите за социјално осигурување, 
значителен дел од корисниците се или приватно осигурени или не се осигурени. Иако 
Централното биро за порамнување е одговорно за техничко надоместување на нивните 
долгови, тоа не е одговорно за долговите на неосигурените или приватно осигурените 
лица и не го гарантира реалното плаќање на надоместоците за користење од страна на 
овие лица. Според информациите доставени до Судот, Централното биро нема 
овластувања на јавен орган. 

47 На крај, важно е да се истакне дека, според изјавите од националниот суд, баварскиот 
закон не ја исклучува можноста неколку оператори да ги обезбедуваат своите услуги во 
иста област. Оттука, во главната постапка, општинскиот орган на Пасау склучил договори 
со двајца даватели на услуги. 

48 Според тоа, одговорот на поставените прашања мора да гласи дека, кога избраниот 
економски оператор е во целост исплатен од лица различни од договорниот орган кој го 
доделил договорот за услугите за спасување, кога тој е изложен на оперативен ризик, 
дури и ако ризикот е многу мал, меѓу другото, поради фактот што износот на конкретните 
надоместоци за користење зависи од резултатот од годишните преговори со трети лица и 
кога не му е гарантирано целосно покривање на трошоците настанати при извршувањето 
на активностите, согласно со начелата утврдени со националното законодавство, тој 
договор мора да се класифицира како „концесија за јавни услуги“, во смисла на членот 
1(4) од Директивата 2004/18. 

49 Треба да се додаде дека иако, според сегашното законодавство на Европската унија, 
договорите за концесија за јавни услуги не се уредени со директивите со коишто 
законодавното тело на ЕУ ја регулира областа на јавните набавки, јавните органи што ги 
склучуваат овие договори се должни да ги почитуваат основните правила на Договорот за 
функционирањето на Европската унија, вклучително и членовите 49 и 56 од ДФЕУ, како и 
обврската за транспарентност, кога конкретниот договор има одредена транснационална 
димензија, а тоа треба да го утврди националниот суд, (види, во таа смисла, предмет C-
91/08 Wall [2010] ИЕС, стр. I-0000, ставови 33 и 34, како и цитираната судска пракса). 
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Трошоци 

50  Имајќи предвид дека оваа постапка, за странките во главната постапка, претставува еден 
дел од постапката што се води пред националниот суд, за трошоците треба да решава тој 
суд. Трошоците настанати при поднесување на забелешките до Судот, освен трошоците 
на странките, не се надоместуваат. 

 
Според наведеното, Судот (трет совет) одлучи: 

Член 1(2)(г) и (4) од Директивата 2004/18/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 
31 март 2004 година за усогласување на постапките за доделување договори за јавна 
набавка на работи, договори за јавна набавка на стоки и договори за јавна набавка на 
услуги треба да се толкува во смисла дека, кога избраниот економски оператор е во 
целост исплатен од лица различни од договорниот орган кој го доделил договорот за 
услугите за спасување, кога тој е изложен на оперативен ризик, дури и ако ризикот е 
многу мал, меѓу другото, поради фактот што износот на конкретните надоместоци за 
користење зависи од резултатот од годишните преговори со трети лица и кога не му е 
гарантирано целосно покривање на трошоците настанати при извршувањето на 
активностите, согласно со начелата утврдени со националното законодавство, тој 
договор треба да се класифицира како „концесија за јавни услуги“, во смисла на членот 
1(4) од Директивата. 
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C-451/08 Helmut Müller 
 

ПРЕСУДА НА СУДОТ (трет совет) 

25 март, 2010 година (*) 

 

(Постапки за доделување договори за јавна набавка на работи – Договори за јавна набавка на 
работи – Концепт – Продажба на земјиште од страна на јавен орган на коешто купувачот потоа 

планира да изведува работи – Работи поврзани со целите за урбанистичко планирање на 
општински орган) 

 

Во предметот C-451/08, 

БАРАЊЕ за прелиминарна одлука според членот 234 ЕЗ од Oberlandesgericht Düsseldorf 
(Германија), донесено со решение од 2 октомври 2008 година, примено во Судот на 16 
октомври 2008 година, во постапката 

Helmut Müller GmbH 

против 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 

замешувачи: 

Gut Spascher Sand Immobilien GmbH, 

општината Wildeshausen, 

СУДОТ (трет совет), 

составен од г. J.N. Cunha Rodrigues (судија-известител), претседател на вториот совет, во 
својство на претседател на третиот совет, г-ѓа P. Lindh, г. A. Rosas, г. A. Ó Caoimh и г. 
A. Arabadjiev, судии, 

генерален адвокат: г. P. Mengozzi, 

секретар: г. B. Fülöp, администратор, 

имајќи ја предвид писмената постапка и во врска со расправата од 23 септември 2009 
година, 

по разгледување на забелешките доставени: 

–        за Helmut Müller GmbH, од адвокатот O. Grübbel, 

–        за Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, од адвокатот S. Hertwig, 

–        за општината Wildeshausen, од адвокатот J. Lauenroth, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80477&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=202422#Footref*
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–        за Владата на Германија, од г. M. Lumma и г. J. Möller, во својство на застапници, 

–        за Владата на Франција, од г. G. de Bergues и г. J.-S. Pilczer, во својство на застапници, 

–        за Владата на Италија, од г. G. Fiengo, државен правобранител, 

–       за Владата на Холандија, од г-ѓа C. Wissels и г. Y. de Vries, во својство на застапници, 

–       за Владата на Австрија, од г. E. Riedl и г. M. Fruhmann, во својство на застапници, 

–       за Комисијата на Европските заедници, од г. G. Wilms и г. C. Zadra, во својство на 
застапници, 

по сослушување на мислењето на генералниот адвокат на седницата од 17 ноември 2009 
година, 

ја донесе следната  

Пресуда 

1        Ова барање за прелиминарна одлука се однесува на толкувањето на концептот на 
„договорите за јавна набавка на работи“ во смисла на Директивата 2004/18/ЕЗ на 
Европскиот парламент и на Советот од 31 март 2004 година за усогласување на 
постапките за доделување договори за јавна набавка на работи, договори за јавна 
набавка на стоки и договори за јавна набавка на услуги (Сл. весник 2004 L 134, стр. 114). 

2        Барањето е поднесено во контекст на постапката помеѓу Helmut Müller GmbH (во 
натамошниот текст: „Helmut Müller“) и Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Сојузната 
агенција надлежна за управување со јавен имот, во натамошниот текст: „Bundesanstalt“) 
за продажбата на земјиште од страна на агенцијата на коешто купувачот потоа требало да 
изведува работи поврзани со целите за урбанистичко планирање на локалниот орган, во 
овој предмет тоа е општината Wildeshausen. 

Законска рамка 

Законодавството на Европската унија 

3        Според излагањето 2 во преамбулата на Директивата 2004/18: 

„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 начелата на Договорот, а особено на начелото на слободно движење на 
стоки, начелото на слободно основање и начелото на слободно обезбедување услуги и на 
начелата што произлегуваат од нив, како што се начелото на еднаков третман, начелото 
на недискриминација, начелото на заемно признавање, начелото на пропорционалност и 
начелото на транспарентност. Меѓутоа, за договори за јавни набавки 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 
начела за да се обезбедат ефектите од нив и за да се гарантира отворањето на јавните 
набавки за конкуренцијата. Затоа овие одредби за усогласување се толкуваат во 
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согласност и со горенаведените правила и начела, како и со другите правила од 
Договорот.“ 

4        Член 1(2) и (3) од директивата предвидува: 

 
„2.    (a)  ’Договори за јавна набавка‘ се договори од финансиски интерес склучени во 

писмена форма помеѓу еден или повеќе економски оператори и еден или 
повеќе договорни органи и кои за предмет имаат извршување работи, 
испорака на стоки или обезбедување услуги во смисла на оваа директива. 

(б)   ’Договори за јавна набавка на работи‘ се договори за јавна набавка кои за 
предмет имаат или извршување, или и проектирање 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 
утврдени од договорниот орган. Под ’работа‘ се подразбира резултат на 
изградба или градежни работи, земени како целина, кои самите по себе се 
доволни за исполнување на економската или на техничката функција. 

… 

3.      ’Концесија за јавна работа‘ е договор од ист вид како договорот за јавна набавка на 
работи, освен што надоместокот за тие работи се состои или само во правото на 
користење на тие работи или од тоа право заедно со плаќање.“ 

5        Член 16(а) од Директивата 2004/18 гласи: 

„Оваа директива не се применува при договори за јавна набавка на услуги за: 

(a)      купување или изнајмување, со какви било финансиски средства, на земјиште, 
постојни згради или друг недвижен имот или права кои произлегуваат од истите; …“ 

Национално законодавство 

6        Став 10(1) од Законот за градење (Baugesetzbuch) од 23 септември 2004 година (BGBl. 2004 
I, стр. 2414; во натамошниот текст: „BauGB“) предвидува: 

„Општината го донесува развојниот план со подзаконски акт.“ 

7        Став 12 од BauGB предвидува: 

„1.      Општината може да одлучи, преку градежен план за изведување на работите, за 
прифатливоста на проектот кога изведувачот, врз основа на план изработен во договор со 
општината за изведување работи и за мерки за развој (план за проектирање и развој), е 
подготвен и може да ги изведе работите и, пред одлуката од став 10(1), се обврзува да ги 
изведе работите во определен рок и да ги сносни трошоците за планирање и трошоците 
поврзани со мерките за развој, целосно или делумно (договор за изведување работи) … 

… 

 
3. (a)  Кога, со определување градежна зона за работите или на друг начин, градежниот 
план за работите ја утврдува ... намената на градбата ..., мора ... да се предвиди, во однос 



178 

на конкретните намени, дека единствените проекти кои се одобрени се оние што ги 
презел изведувачот за спроведување на договорот за изведба на работите ...  

…“ 

Спорот во главната постапка и прашањата во постапката за прелиминарна одлука 

8        Агенцијата Bundesanstalt поседувала имот познат како „касарната Wittekind“, со 
површина од речиси 24 хектара во Wildeshausen, Германија. 

9         Во октомври 2005 год., градскиот совет на Wildeshausen одлучил, со цел да го пренамени 
за цивилна употреба конкретното земјиште, коешто опфаќа околу 3% од развиените и 
неразвиените области на градот, да изработи физибилити студии за проект за 
урбанистичко планирање. 

10       Во октомври 2006 год., агенцијата Bundesanstalt во изјавите дадени преку Интернет и во 
дневниот печат посочила дека планира да ја продаде касарната Wittekind. 

11       На 2 ноември 2006 год., Helmut Müller, друштво за недвижен имот, понудило да го 
откупи земјиштето за 4 милиони евра, но под услов да се изработи урбанистички план врз 
основа на неговиот проект за користење на земјиштето. 

12       Касарната Wittekind била затворена во почетокот на 2007 година. 

13       Во јануари 2007 год., агенцијата Bundesanstalt испратила повик за поднесување понуди 
за продажба на имотот во најкус можен рок, во состојбата во којашто се наоѓал во 
моментот. 

14       На 9 јануари 2007 год., друштвото Helmut Müller поднело понуда од 400.000 евра, 
којашто ја зголемило на 1 милион евра на 15 јануари 2007 година. 

15      Друго друштво за недвижен имот, Gut Spascher Sand Immobilien GmbH (во натамошниот 
текст: „GSSI“), коешто тогаш било во процес на основање, поднело понуда од 2,5 милиони 
евра. 

16       Биле поднесени уште две други понуди. 

17      Според вештачењето што агенцијата Bundesanstalt го доставила до националниот суд, 
вредноста на земјиштето, на 1 мај 2007 год., изнесувала 2,33 милиони евра. 

18       Во одлуката за упатување на барањето било посочено дека плановите на понудувачите 
биле доставени до општинските органи на Wildeshausen, во присуство на агенцијата 
Bundesanstalt и биле заеднички разгледани. 

19       Во меѓувреме, агенцијата Bundesanstalt ги евалуирала плановите поднесени од Helmut 
Müller и од GSSI, притоа го претпочитала проектот на GSSI поради урбанистичкиот развој, 
сметајќи дека тој би придонесол за разубавување на градот Wildeshausen и за тоа 
соодветно ги известила општинските органи. 
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20       Тогаш било договорено дека имотот требало да се продаде само откако градскиот совет 
на Wildeshausen ќе го одобрел проектот. Агенцијата Bundesanstalt потврдила дека ќе ја 
почитува одлуката на градскиот совет. 

21       Според одлуката за упатување на барањето, градскиот совет на Wildeshausen одлучил во 
корист на проектот на GSSI и, на 24 мај 2007 год., меѓу другото, решил дека: 

„Градскиот совет на Wildeshausen е подготвен да го разгледа проектот поднесен од г. R. 
[генералниот директор на GSSI] и да ја започне постапката за изработка на соодветен 
градежен план за областа... 

Законот не обезбедува право за добивање градежен план (потенцијално поврзан со некој 
проект). 

 Законот не дозволува [општината Wildeshausen] да презема обврзувачки активности за 
користење на градбата или да го услови своето дискреционо право (коешто, секако, е 
предмет на законски ограничувања) пред да се спроведат соодветните постапки за 
урбанистичко планирање. 

Затоа, горенаведените одлуки воопшто не се обврзувачки во однос на планот за 
користење на земјиштето на [општината Wildeshausen]. 

Изведувачот и другите лица вклучени во проектот ги сносат ризиците поврзани со 
трошоците за планирање и другите трошоци.“ 

22       Веднаш по одлуката од 24 мај 2007 год., градскиот совет на Wildeshausen ја укинал 
својата одлука од октомври 2005 год. за изработка на прелиминарни студии за 
урбанистичко планирање. 

23       Со договор заверен на нотар од 6 јуни 2007 год., агенцијата Bundesanstalt, со согласност 
од општината Wildeshausen, му ја продала касарната Wittekind на друштвото GSSI. На 7 
јуни 2007 год., таа го известила друштвото Helmut Müller за продажбата. Во јануари 2008 
год., друштвото GSSI било запишано во катастарот на недвижности како сопственик на 
имотот. Со договор заверен на нотар од 15 мај 2008 год., агенцијата Bundesanstalt и GSSI 
ја потврдиле продажбата од 6 јуни 2007 година. 

24     Друштвото Helmut Müller изјавило жалба пред Vergabekammer (првостепен орган 
надлежен за предмети по јавни набавки), тврдејќи дека не биле спроведени правилата за 
јавните набавки, иако продажбата на касарната подлежела на Законот за јавните 
набавки. Друштвото Helmut Müller тврдело дека договорот за продажба бил ништовен 
бидејќи тоа не било соодветно известено во неговото својство на потенцијален купувач 
на земјиштето. 

25       Vergabekammer ја одбил жалбата како недозволена бидејќи, во суштина, на друштвото 
GSSI не му бил доделен договор за јавна набавка на работи. 

26     Helmut Müller ја оспорило одлуката пред Oberlandesgericht Düsseldorf (Вишиот регионален 
суд во Диселдорф), тврдејќи дека, според околностите, требало да се смета дека 
друштвото GSSI ќе добиело договор за јавна набавка на работи во форма на концесија за 
јавна работа. Според Helmut Müller, релевантните одлуки биле донесени заеднички од 
агенцијата Bundesanstalt и општината Wildeshausen. 
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27       Oberlandesgericht Düsseldorf е подготвен да го прифати тој аргумент. Според судот, во 
блиска иднина, иако не може да се одреди точниот момент, општината Wildeshausen ќе 
го оствари своето дискреционо право и ќе изготви градежен план за работите, согласно 
со став 12 од BauGB, и на друштвото GSSI ќе му додели договор за изведување работи во 
смисла на истиот став, а со тоа ќе му додели договор за јавна набавка на работи.  

28       Бидејќи општината Wildeshausen не смее да врши исплати, Oberlandesgericht Düsseldorf 
смета дека тој договор за јавна набавка на работи треба да се додели во правната форма 
на концесија за јавна работа, како и дека друштвото GSSI треба да го сноси економскиот 
ризик поврзан со трансакцијата. Oberlandesgericht Düsseldorf смета дека преносот на 
сопственоста на земјиштето и доделувањето на договор за јавна набавка на работи се 
една целина, од аспект на Законот за јавните набавки. Дејствијата на агенцијата 
Bundesanstalt и на општината Wildeshausen само биле преземени во различно време. 

29      Oberlandesgericht Düsseldorf додава дека заземал ист став и во други претходни 
предмети, особено во неговата пресуда од 13 јуни 2007 год. за аеродромот во Алхорн 
(Германија). Меѓутоа, неговата анализа не е едногласно прифатена, имено германската 
судска пракса главно не се согласува со ова толкување. Покрај тоа, според одлуката за 
упатување на барањето, Владата на Сојузна Република Германија планирала да го измени 
германскиот Закон за јавните набавки во спротивна насока од ставот заземен од 
Oberlandesgericht. 

30       Предлог-законот наведен од Oberlandesgericht имал за цел да ја појасни дефиницијата на 
концептот на „договорите за јавна набавка на работи“ во став 99(3) од Законот против 
ограничувањата на конкуренцијата (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) од 15 јули 
2005 година (BGBl. 2005 I, стр. 2114), на следниот начин (предложените измени се дадени 
во курзив): 

„Договорите за јавна набавка на работи се договори поврзани со изведување, или со 
проектирање и изведување работи, за договорниот орган, кои се резултат на изградба 
или градежни работи, кои самите по себе имаат за цел исполнување одредена економска 
или техничка функција, или работи кои се од непосреден економски интерес за 
договорниот орган и се вршат преку трети лица, согласно со барањата на органот.“ 

31       Ставот 99, исто така, требало да се прошири со вметнување нов став 6, којшто ја содржел 
следната дефиниција на концесија за јавна работа: 

„Концесијата за јавна работа е договор поврзан со изведувањето на договор за јавна 
набавка на работи, каде што надоместокот за тие работи не се состои од плаќање туку од 
правото на користење на конкретната градба во определен период или, зависно од 
случајот, од тоа право заедно со плаќање“. 

32       Набрзо по доставувањето на барањето за прелиминарна одлука, овие измени биле 
воведени во Законот за модернизација на правото за јавните набавки (Gesetz zur 
Modernisierung des Vergaberechts) од 20 април 2009 година (BGBl. 2009 I, стр. 790). 

33       Под тие околности, Oberlandesgericht Düsseldorf одлучил да ја прекине постапката и да ги 
упати следните прашања до Судот на правдата за прелиминарна одлука: 
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„1.      За да постои договор за јавна набавка на работи во смисла на членот 1(2)(б) од 
Директивата [2004/18] …, дали е потребно работите да се изведуваат материјално 
или физички за договорниот орган и во негов непосреден економски интерес? 

2.      Доколку, според дефиницијата на договорот за јавна набавка на работи од членот 
1(2)(б) од Директивата [2004/18], неопходно е да постои елементот на набавка, 
дали набавката треба да се смета дека постои, согласно со втората алтернатива од 
одредбата, ако работите наменети за договорниот орган исполнуваат одредена 
јавна цел (на пример, развој на дел од град) и договорниот орган има законско 
право според договорот да обезбеди дека јавната цел е постигната и дека работите 
потребни за таа цел ќе бидат реализирани? 

3.      Дали концептот на договорот за јавна набавка на работи, согласно со првата и 
втората алтернатива од членот 1(2)(б) од Директивата [2004/18], наложува 
изведувачот да биде, непосредно или посредно, обврзан за изведувањето на 
работите? Во тој случај, дали треба извршувањето на оваа обврска да може да се 
бара по судски пат?  

4.      Дали концептот на договорот за јавна набавка на работи, согласно со третата 
алтернатива од членот 1(2)(б) од Директивата [2004/18], наложува изведувачот да 
биде обврзан за изведувањето на работите, или тие работи да го сочинуваат 
предметот на договорот? 

5.      Дали договорите кои, преку барањата утврдени од договорниот орган, имаат за цел 
ја обезбедат реализацијата на работите што треба да се изведат за одредена јавна 
цел, а преку коишто договорниот орган (според договорот) има законско право (во 
свој посреден интерес) да го обезбеди реализирањето на работите за јавната цел, 
спаѓаат во рамки на третата алтернатива од членот 1(2)(б) од Директивата 
[2004/18]? 

6.      Дали концептот на „барања утврдени од договорниот орган“ во членот 1(2)(б) од 
Директивата [2004/18] е исполнет доколку работите треба да се изведат согласно 
со планови кои се анализирани и одобрени од договорниот орган? 

7.      Дали треба да се смета дека не постои концесија за јавна работа во смисла на членот 
1(3) од Директивата [2004/18], ако концесионерот е, или ќе биде, сопственик на 
земјиштето на коешто ќе се изведуваат работите, или ако концесијата е доделена 
на неограничен рок? 

8.      Дали Директивата [2004/18], со правните последици од обврската на договорниот 
орган да испрати покана до понудувачите, се применува ако продажбата на 
земјиштето од трето лице и доделувањето на договорот за јавна набавка на работи 
се одвиваат во различно време, при што во моментот на реализирање на 
продажбата на земјиштето сè уште не бил доделен договорот за јавна набавка на 
работи, но во тоа време, јавниот орган имал намера да додели таков договор? 

9.      Дали посебните, но поврзани трансакции за продажбата на земјиштето и 
[доделувањето] договор за јавна набавка на работи треба да се сметаат како една 
целина, од аспект на правилата за доделување договори, ако во моментот на 
склучување на договорот за продажба на земјиштето се планирало доделување 
договор за јавна набавка на работи, при што учесниците свесно создале тесна 
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поврзаност помеѓу договорите од материјален, а веројатно и од хронолошки аспект 
(види предмет C-29/04 Комисија/Австрија [2005] ИЕС, стр. I-9705)?“ 

   Прашањата во постапката за прелиминарна одлука 

  Прелиминарни забелешки 

34      Во повеќето јазични верзии на Директивата 2004/18, постојат три алтернативи на 
концептот за „договорите за јавна набавка на работи“ предвиден во членот 1(2)(б) од 
директивата. Првата се состои од изведувањето, коешто може да вклучува и 
проектирање, на градежни работи кои спаѓаат во една од категориите наведени во Анекс 
I од директивата. Втората се однесува на изведувањето, коешто може да вклучува и 
проектирање, на одредена работа. Третата алтернатива е реализирањето, со какви било 
средства, на одредена работа која одговара на барањата утврдени од договорниот орган. 

35     Во смисла на оваа одредба, под „работа“ се подразбира „резултат на изградба или 
градежни работи, земени како целина, кои самите по себе се доволни за исполнување на 
економската или на техничката функција“. 

36      Иако во повеќето јазични верзии се употребува поимот „работа“, за втората и третата 
алтернатива, во германската верзија се користат два различни поима, односно, „Bauwerk“ 
(градба) за втората алтернатива и „Bauleistung“ (градежни активности) за третата 
алтернатива. 

37      Покрај тоа, германската верзија на членот 1(2)(б) е единствената во којашто се 
предвидува дека активноста од третата алтернатива треба да се реализира не само со „со  
какви  било  средства“ туку и „преку трети лица“ („durch Dritte“). 

38      Во судската пракса е утврдено дека формулацијата што се користи во една јазична верзија 
на некоја одредба од правото на Европската унија не може да биде единствена основа за 
толкување на таа одредба, ниту да биде поважна од другите јазични верзии во таа 
смисла. Таквиот пристап би бил спротивен на барањето за еднообразна примена на 
правото на Европската унија. Кога постојат недоследности помеѓу различните јазични 
верзии, конкретната одредба треба да се толкува во однос на целите и општата структура 
на правилата во коишто припаѓа (види предмет C-372/88 Cricket St Thomas [1990] ИЕС, 
стр. I-1345, ставови 18 и 19; предмет C-149/97 Institute of the Motor Industry [1998] ИЕС, 
стр.  I-7053, став 16; како и предмет C-239/07 Sabatauskas и др. [2008] ИЕС, стр.  I-7523, 
ставови 38 и 39). 

39     Прашањата поднесени од националниот суд треба да се одговорат во однос на овие 
забелешки. 

 За првото и второто прашање 

40      Со првите две прашања, кои е соодветно да се разгледаат заедно, националниот суд, 
всушност, прашува дали концептот на „договорите за јавна набавка на работи“, во смисла 
на членот 1(2)(б) од Директивата 2004/18, наложува работите кои се предмет на 
договорот да се изведат материјално или физички за договорниот орган и во негов 
непосреден економски интерес или, пак, доволно е со работите да се исполнува 
одредена јавна цел, како што е развојот на некој дел од град. 
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41       Најпрво, треба да се истакне дека кога јавниот орган му продава на некое претпријатие 
неразвиено земјиште или земјиште на коешто веќе биле изградени градби, тоа не 
претставува договор за јавна набавка на работи во смисла на членот 1(2)(б) од 
Директивата 2004/18. Од една страна, таквиот договор наложува јавниот орган да има 
улога на купувач, а не на продавач. Од друга страна, целта на тој договор треба да биде 
изведувањето работи. 

42       Одредбата од членот 16(а) од Директивата 2004/18 ја потврдува оваа анализа. 

43       Според тоа, продажба, како што е онаа во главната постапка на касарната Wittekind од 
страна на агенцијата Bundesanstalt на друштвото GSSI, не може сама по себе да 
преставува договор за јавна набавка на работи во смисла на членот 1(2)(б) од 
Директивата 2004/18. 

44      Меѓутоа, прашањата поднесени од националниот суд не се однесуваат на односот 
купувач-продавач, туку се насочени кон односот помеѓу општината Wildeshausen и 
друштвото GSSI, поточно, односот помеѓу јавниот орган кој има овластувања за 
урбанистичко планирање и купувачот на касарната Wittekind. Националниот суд прашува 
дали тој однос може да претставува договор за јавна набавка на работи во смисла на 
наведената одредба. 

45      Во тој однос, треба да се истакне дека „договорите за јавна набавка“, во смисла на членот 
1(2)(а) од Директивата 2004/18, се договори од финансиски интерес склучени во писмена 
форма. 

46      Концептот на договорот е од суштинско значење за дефинирање на опфатот на 
Директивата 2004/18. Како што е наведено во излагањето 2 од преамбулата на 
директивата, нејзината цел е примената на правилата на законодавството на Европската 
унија за доделување договори склучени во име на државата, регионални или локални 
органи и други тела со кои управуваат јавни правни лица. Директивата не се однесува на 
други видови дејствија кои се во надлежност на јавните органи. 

47      Покрај тоа, само договор склучен од финансиски интерес може да претставува договор за 
јавна набавка во рамки на опфатот на Директивата 2004/18. 

48      Финансискиот карактер на договорот значи дека договорниот орган, којшто го склучил 
договорот за јавна набавка на работи, добива изведба согласно со договорот за којашто 
плаќа надоместок. Таа изведба се состои од реализирањето на работи коишто 
договорниот орган планира да ги користи (види предмет C-399/98 Ordine degli Architetti и 
др. [2001] ИЕС, стр. I-5409, став 77, како и предмет C-220/05 Auroux и др. [2007] ИЕС, стр. 
I-385, став 45). 

49     Таквата изведба, според својот карактер и од аспект на структурата и целите на 
Директивата 2004/18, треба да биде во непосреден економски интерес на договорниот 
орган. 

50       Економскиот интерес е јасно утврден кога е предвидено дека јавниот орган ќе стане 
сопственик на градбата или градежните работи коишто се предмет на договорот. 

51      Таков економски интерес, исто така, може да постои кога е предвидено дека договорниот 
орган ќе има законско право на користење на градбите кои се предмет на договорот, 
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односно тие ќе имаат јавна намена (види во таа смисла, Ordine degli Architetti и др., 
ставови 67, 71 и 77). 

52      Економскиот интерес, исто така, може да постои во економските предности коишто 
договорниот орган може да ги ползува од идното користење или пренос на градбата, 
бидејќи тој финансиски придонесол за реализирањето на градбата, или преземал ризици 
во случај кога градбата е економска нерентабилна (види, во таа смисла, Auroux и др., 
ставови 13, 17, 18 и 45). 

53       Судот веќе има утврдено дека договор со којшто еден договорен орган му го доверува на 
друг договорен орган изведувањето на градба може да претставува договор за јавна 
набавка на работи, независно дали е предвидено дека првиот договорен орган е, или ќе 
стане, сопственик на целата градба или на дел од неа (Auroux и др., став 47). 

54       Од горенаведеното произлегува дека концептот на „договорите за јавна набавка на 
работи“, во смисла на членот 1(2)(б) од Директивата 2004/18, наложува работите кои се 
предмет на договорот да се изведуваат во непосреден економски интерес на 
договорниот орган, меѓутоа, не е потребно изведбата да биде во форма на купување на 
материјален или на физички објект. 

55       Се поставува прашањето дали тие услови се исполнети кога со намената на планираните 
градежни работи треба да се реализира некоја цел од јавен интерес, а за чија 
реализација е надлежен  договорниот орган, како што е урбанистичкиот развој или 
кохерентното планирање на дел од населено место. 

56       Во земји-членки на Европската унија, за изведувањето градежни проекти, барем за оние 
од одреден обем, обично е потребно претходно одобрение од јавниот орган надлежен за 
урбанистичко планирање. При извршувањето на своите регулаторни овластувања, 
органот треба да оцени дали изведувањето на работите е од јавен интерес. 

57      Меѓутоа, едноставното извршување на овластувањата за урбанистичко планирање, 
насочено кон реализирањето на јавниот интерес, нема за цел да ја оствари изведбата на 
договорот ниту да го исполни непосредниот економски интерес на договорниот орган, 
како што е предвидено во членот 1(2)(а) од Директивата 2004/18. 

58       Според тоа, одговорот на првото и второто прашање е дека концептот на „договорите за 
јавна набавка на работи“, во смисла на членот 1(2)(б) од Директивата 2004/18, не 
наложува работите кои се предмет на договорот да бидат материјално или физички 
изведени за договорниот орган, под услов тие да се изведат во непосреден економски 
интерес на тој орган.  Последниот услов не е исполнет преку извршувањето на 
регулаторните овластувања за урбанистичко планирање на тој договорен орган. 

  За третото и четвртото прашање  

59      Со третото и четвртото прашање, кои е соодветно да се разгледаат заедно, националниот 
суд, всушност, прашува дали концептот на „договорите за јавна набавка на работи“, во 
смисла на членот 1(2)(б) од Директивата 2004/18, наложува изведувачот да биде обврзан, 
непосредно или посредно, да ги изведе работите кои се предмет на договорот и 
извршувањето на таа обврска да може да се бара по судски пат. 
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60       Како што е наведено во ставовите 45 и 47 од оваа пресуда, членот 1(2)(а) од Директивата 
2004/18 го дефинира договорот за јавна набавка на работи како договор од финансиски 
интерес. Тој концепт се заснова на претпоставката дека изведувачот се обврзува да ја 
реализира изведбата којашто е предмет на договорот за одреден надоместок. Според 
тоа, со склучување на договор за јавна набавка на работи, изведувачот се обврзува да ги 
изведе или да го довери изведувањето на работите кои се предмет на договорот.  

61     Не е важно дали изведувачот самиот ги изведува работите или за таа цел користи 
подизведувачи (види, во таа смисла, Ordine degli Architetti и др., став 90, како и Auroux и 
др., став 44). 

62      Имајќи предвид дека обврските од договорот се законски обврзувачки, нивното 
извршување треба да може да се бара по судски пат. Во отсуство на правила во 
законодавството на Европската унија, а согласно со начелото на процедурална 
автономија, деталните правила со кои се уредува спроведувањето на овие обврски треба 
да се регулираат со национален закон. 

63       Според тоа, одговорот на третото и четвртото прашање е дека концептот на „договорите 
за јавна набавка на работи“, во смисла на членот 1(2)(б) од Директивата 2004/18, 
наложува изведувачот да се обврзе, непосредно или посредно, да ги изведе работите кои 
се предмет на договорот и извршувањето на таа обврска да може да се бара по судски 
пат, согласно со процедуралните правила утврдени во националното право. 

 За петтото и шестото прашање 

64      Со петтото и шестото прашање, кои е соодветно да се разгледаат заедно, националниот 
суд, всушност, прашува дали „барањата утврдени од договорниот орган“, во смисла на 
членот 1(2)(б) од Директивата 2004/18, можат да се состојат или од остварувањето на 
договорниот орган на овластувањето да обезбеди дека работата што треба да се изведе е 
во јавен интерес, или од остварувањето на признатото овластување коешто органот го 
има за анализирање и одобрување градежни планови. 

65      Овие прашања произлегуваат од фактот што, во случајот од главната постапка, 
релевантниот договорен орган, односно, општината Wildeshausen, не составил список на 
барања за градбата што требала да се изведе на земјиштето каде што се наоѓала 
касарната Wittekind. Според одлуката за упатување на барањето, општината се 
ограничила на тоа да одлучи дека е во состојба да го разгледа проектот поднесен од 
друштвото GSSI и да ја започне постапката за изготвување на соодветниот градежен план. 

66      Меѓутоа, третата алтернатива утврдена во членот 1(2)(б) од Директивата 2004/18 
предвидува дека целта на договорите за јавна набавка на работи е реализирањето на 
„работа која одговара на барањата утврдени од договорниот орган“. 

67       Со цел да може да се утврди дека договорниот орган ги определил барањата во смисла 
на оваа одредба, органот требало да преземе мерки за да го дефинира видот на градбата 
или, најмалку, да имал клучно влијание врз нејзиното проектирање. 

68      Самиот факт што јавниот орган, при остварувањето на своите овластувања за 
урбанистичко планирање, врши анализа на одредени градежни планови што му се 
доставени, или донесува одлука применувајќи ги своите овластувања во таа област, не ја 



186 

исполнува обврската за постоење на „барања утврдени од договорниот орган“, во смисла 
на оваа одредба. 

69       Според тоа, одговорот на петтото и шесто прашање е дека „барањата утврдени од 
договорниот орган“, во смисла на третата алтернатива од членот 1(2)(б) од Директивата 
2004/18, не можат да се состојат само во фактот дека јавниот орган анализира одредени 
градежни планови коишто му се поднесени или дека донесува одлука применувајќи ги 
своите регулаторни овластувања за урбанистичко планирање. 

 За седмото прашање 

70       Со седмото прашање, националниот суд, всушност, прашува дали концесијата за јавна 
работа, во смисла на членот 1(3) од Директивата 2004/18, е исклучена во случај кога 
единствениот економски оператор на кого што може да му се додели концесијата веќе го 
поседува земјиштето на коешто треба да се изведе градбата, или кога концесијата била 
доделена на неограничен рок. 

71.      Според членот 1(3) од Директивата 2004/18, концесија за јавна работа „е договор од ист 
вид како договорот за јавна набавка на работи, освен што надоместокот за тие работи се 
состои или само во правото на користење на тие работи или од тоа право заедно со 
плаќање“. 

72       За договорниот орган да може да ѝ го пренесе на другата договорна страна правото на 
користење на градбата, во смисла на оваа одредба, договорниот орган треба да 
располага со правото на нејзино користење. 

73       Тоа обично не би било возможно кога единствената основа за правото на користење е 
правото на сопственост на релевантниот економски оператор. 

74       Сопственикот на земјиште има право да го користи земјиштето согласно со 
применливите законски правила. Доколку економскиот оператор го ужива правото на 
користење на земјиштето во негова сопственост, во суштина, невозможно е јавниот орган 
да додели концесија поврзана за тоа користење. 

75       Покрај тоа, треба да се истакне дека суштинската карактеристика на концесијата е тоа 
што концесионерот самиот го сноси главниот или, најмалку, значителен дел од 
оперативниот ризик (види, во таа смисла, во однос на концесиите поврзани со јавни 
услуги, предмет C-206/08 Eurawasser [2009] ИЕС, стр. I-0000, ставови 59 и 77). 

76       Комисијата на Европските заедници потврдува дека тој ризик може да се состои во  тоа 
што концесионерот не е сигурен дали службата за урбанистичко планирање на локалниот 
орган ќе ги одобри или, пак, нема да ги одобри неговите планови. 

77       Тој аргумент не може да се прифати. 

78       Во сценариото што го наведува Комисијата, ризикот би бил поврзан со регулаторните 
овластувања на договорниот орган за урбанистичко планирање, а не за договорниот 
однос што произлегува од концесијата. Оттука, ризикот не би бил поврзан со 
користењето. 
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79      Во секој случај, во однос на времетраењето на концесиите, постојат сериозни основи, 
вклучително и потребата да се обезбеди конкуренција, коишто го поткрепуваат ставот 
дека доделувањето концесии на неограничен рок е спротивно на правниот поредок на 
Европската унија, како што е наведено во мислењето на генералниот адвокат во точките 
96 и 97 (види, во таа смисла, предмет C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur[2008] ИЕС, 
стр. I-4401, став 73). 

80       Според тоа, одговорот на седмото прашање е дека, во околностите од предметот во 
главната постапка, не се работи за концесија за јавна работа во смисла на членот 1(3) од 
Директивата 2004/18. 

 За осмото и деветтото прашање 

81       Осмото и деветтото прашање поднесени од националниот суд треба да се разгледаат 
заедно. Со осмото прашање, националниот суд, всушност, прашува дали одредбите од 
Директивата 2004/18 се применуваат во ситуација кога еден јавен орган продава 
земјиште на некое претпријатие, иако друг јавен орган планира да додели договор за 
јавна набавка на работи во однос на тоа земјиште без, притоа, да донесе формална 
одлука за доделување на договорот. Деветтото прашање се однесува на можноста 
продажбата на земјиштето и подоцнежното доделување договор за јавна набавка на 
работи во однос на тоа земјиште да се сметаат како една целина, од правен аспект. 

82      Во тој однос, препорачливо е на самиот почеток да не се исклучи примената  на 
Директивата 2004/18 во постапката за доделување во две фази, во форма на продажба на 
земјиште коешто подоцна ќе го сочинува предметот на договор за јавна набавка на 
работи, разгледувајќи ги овие трансакции како една целина. 

83      Меѓутоа, во предметот од главната постапка нема никакви околности со кои би се 
потврдило постоењето на предуслови за ваква примена на директивата. 

84     Како што е наведено од Владата на Република Франција во нејзините писмени забелешки, 
странките од главната постапка не преземале никакви законски обврзувачки обврски за 
договорот. 

85       Прво, општината Wildeshausen и друштвото GSSI не преземале никакви обврски од таков 
карактер. 

86       Второ, друштвото GSSI не презело никаква активност за спроведување на плановите за 
економскиот развој на земјиштето коешто го купило. 

87      На крај, договорите за продажбата заверени на нотар со ништо не посочуваат на идно 
доделување на договор за јавна набавка на работи. 

88     Намерите наведени во документите од списите на предметот не претставуваат 
обврзувачки обврски и не можат да го исполнат условот за писмен договор што го 
наложува концептот на договорот за јавна набавка предвиден во членот 1(2)(а) од 
Директивата 2004/18. 
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89       Според тоа, одговорот на осмото и деветтото прашање е дека, во околности како оние од 
предметот во главната постапка, одредбите од Директивата 2004/18 не се применуваат 
во ситуација кога еден јавен орган продава земјиште на некое претпријатие, иако друг 
јавен орган планира да додели договор за јавна набавка на работи во однос на тоа 
земјиште без, притоа, да донесе формална одлука за доделување на договорот. 

 Трошоци 

90       Имајќи предвид дека оваа постапка, за странките во главната постапка, претставува еден 
дел од постапката што се води пред националниот суд, за трошоците треба да решава тој 
суд. Трошоците настанати при поднесување на забелешките до Судот, освен трошоците 
на странките, не се надоместуваат. 

Според наведеното, Судот (трет совет) одлучи: 

1.        Концептот на „договори за јавна набавка на работи“, во смисла на членот 1(2)(б) 
од Директивата 2004/18/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 
2004 година за усогласување на постапките за доделување договори за јавна 
набавка на работи, договори за јавна набавка на стоки и договори за јавна 
набавка на услуги, не наложува работите кои се предмет на договорот да бидат 
материјално или физички изведени за договорниот орган, под услов тие да се 
изведат во непосреден економски интерес на тој орган. Последниот услов не е 
исполнет преку остварувањето на регулаторните овластувања за урбанистичко 
планирање на тој договорен орган. 

2.       Концептот на „договорите за јавна набавка на работи“, во смисла на членот 1(2)(б) 
од Директивата 2004/18, наложува изведувачот да се обврзе, непосредно или 
посредно, да ги изведе работите кои се предмет на договорот и извршувањето на 
таа обврска да може да се бара по судски пат, согласно со процедуралните 
правила утврдени во националното право. 

3.        „Барањата утврдени од договорниот орган“, во смисла на третата алтернатива од 
членот 1(2)(б) од Директивата 2004/18, не можат да се состојат само во фактот 
дека јавниот орган анализира одредени градежни планови коишто му се 
поднесени или дека донесува одлука применувајќи ги своите регулаторни 
овластувања за урбанистичко планирање. 

4.       Во околности како оние од предметот во главната постапка, не се работи за 
концесија за јавна работа во смисла на членот 1(3) од Директивата 2004/18. 

5.       Во околности како оние од предметот во главната постапка, одредбите од 
Директивата 2004/18 не се применуваат во ситуација кога еден јавен орган 
продава земјиште на некое претпријатие, иако друг јавен орган планира да 
додели договор за јавна набавка на работи во однос на тоа земјиште без, притоа, 
да донесе формална одлука за доделување на договорот. 
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C-300/07 Hans и Christophorus Oymanns 
 

ПРЕСУДА НА СУДОТ (четврт совет) 

11 јуни, 2009 година (*) 

(Директива 2004/18/ЕЗ – Договори за јавна набавка на стоки и договори за јавна набавка 
на услуги – Фондови за задолжително здравствено осигурување – Тела регулирани со 
јавното право – Договорни органи – Покана за поднесување понуди – Производство и 

снабдување со ортопедски обувки изработени според индивидуалните потреби на 
пациентите – Детални совети што им се даваат на пациентите) 

Во предметот C-300/07, 

БАРАЊЕ за прелиминарна одлука според членот 234 ЕЗ од Oberlandesgericht Düsseldorf 
(Германија), донесено со решение од 23 мај 2007 година, примено во Судот на 27 јуни 
2007 година, во постапката 

Hans и Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, 

против 

AOK Rheinland/Hamburg, 

СУДОТ (четврт совет), 

составен од: г. K. Lenaerts, претседател на советот, г. T. von Danwitz, г-ѓа R. Silva de 
Lapuerta, г. E. Juhász (судија-известител) и г. G. Arestis, судии, 

генерален адвокат: г. J. Mazák, 

секретар: г-ѓа C. Strömholm, администратор, 

имајќи ја предвид писмената постапка и во врска со расправата од 19 јуни 2008 година, 

по разгледување на забелешките доставени: 

–       за Hans и Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, од адвокатите H. 
Glahs и U. Karpenstein, 

–        за AOK Rheinland/Hamburg, од адвокатот A. Neun, 

–        за Комисијата на Европските заедници, од г. G. Wilms и г. D. Kukovec, во својство на 
застапници, 

по сослушување на мислењето на генералниот адвокат на седницата од 16 декември 
2008 година, 

ја донесе следната  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74994&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=203808#Footnote*
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Пресуда 

1        Ова барање за прелиминарна одлука се однесува на толкувањето на членот 1(2)(в) и (г), 
членот 1(4), членот 1(5) и првата и втората алтернатива од точка (в) од вториот потстав на 
членот 1(9) од Директивата 2004/18/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 
2004 година за усогласување на постапките за доделување договори за јавна набавка на 
работи, договори за јавна набавка на стоки и договори за јавна набавка на услуги (Сл. 
весник 2004 L 134, стр. 114). 

2        Барањето е поднесено во текот на постапката помеѓу Hans и Christophorus Oymanns GbR, 
Orthopädie Schuhtechnik и AOK Rheinland/Hamburg за следните прашања, прво, дали 
германските фондови за задолжително здравствено осигурување претставуваат 
договорни органи во однос на примената на правилата од Директивата 2004/18, второ, 
дали снабдувањето со ортопедски обувки, изработени и приспособени според 
индивидуалните потреби на пациентите од страна на специјализирани производители на 
обувки, врз основа на договор со фондот за задолжително здравствено осигурување, 
заедно со детални совети за пациентите пред и по снабдувањето, треба да се смета како 
договор за јавна набавка на стоки или како договор за јавна набавка на услуги и, трето, 
ако снабдувањето со ортопедски обувки треба да се смета за услуга, дали, во овој случај, 
се работи за постоење на „концесија за јавни услуги“ или на „рамковна спогодба“, во 
смисла на одредбите од Директивата 2004/18. 

Правен контекст 

Правила на Заедницата 

3         Членот 1 од Директивата 2004/18, со наслов „Дефиниции“, гласи: 

„… 

 
2.       (a) ’Договори за јавна набавка‘ се договори од финансиски интерес склучени во 

писмена форма помеѓу еден или повеќе економски оператори и еден или 
повеќе договорни органи и кои за предмет имаат извршување работи, 
испорака на стоки или обезбедување услуги во смисла на оваа директива. 

… 

(в)   ’Договори за јавна набавка на стоки‘ се договори за јавна набавка различни од 
оние споменати под (б) кои за предмет имаат купување, закуп, изнајмување 
или купување со одложено плаќање, со или без опција за купување на 
стоката. 

… 

(г)  ’Договори за јавна набавка на услуги‘ се договори за јавна набавка различни 
од договорите за јавна набавка на работи или стоки кои за предмет имаат 
обезбедување услуги споменати во Анекс II. 
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Договор за јавна набавка кој за предмет има и стоки и услуги, во смисла на 
Анекс II, ќе се смета дека е ’договор за јавна набавка на услуги‘ ако вредноста 
на предметните услуги ја надминува онаа на стоките опфатени со договорот. 

Договор за јавна набавка 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 јавна набавка на услуги. 

4.       ’Концесија за јавни услуги‘ е договор од ист вид како договорот за јавна набавка на 
услуги, освен што надоместокот за обезбедувањето на услугите се состои или само 
во право на користење на услугите 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 треба да се доделат во определен период, особено во 
поглед на цената и, ако е можно, предвидените количини. 

…“ 

4      Член 1(9) од Директивата 2004/18 предвидува: 

„Под ’договорни органи‘ се подразбира државата, регионалните или локалните органи, 
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 јавното право‘ се подразбира секое тело кое: 

(а)     е основано заради специфична намена за задоволување на потребите од општ 
интерес што не се од индустриски или комерцијален карактер; 

(б)      има статус на правно лице; и 

(в)      во најголем дел е финансирано од државата, регионалните или локалните органи, 
или други тела регулирани со јавното право; или е предмет на надзор на 
управувањето од страна на тие тела; или има административен, управен или 
надзорен одбор, во кој повеќе од половина од членовите се именувани од 
државата, регионалните или локалните органи 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 под (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.“ 

5        Поглавјето III од Анекс III на директивата, со наслов „Германија“, став 1, „категории“, точка 
1.1 „органи“, четврта алинеја, гласи „Sozialversicherungen“ (Krankenkassen, Unfall- und 
Rentenversicherungsträger)/[институции за социјално осигурување: фондови за 
здравствено, пензиско и инвалидско осигурување]“.  

6        Член 21 од оваа директива предвидува: 
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„Договори чиј предмет се услугите набројани во Анекс II Б се предмет само на член 23 и 
член 35(4).“ 

7       Предмет на Анекс II Б, категорија 25 се „здравствените и социјалните услуги“. 

8       Согласно со членот 22 од Директивата 2004/18: 

„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, договорите 
се доделуваат во согласност со член 23 и член 35(4).“ 

9        Согласно со членот 32(2) од директивата: 

„За целта на склучување рамковна спогодба, договорните органи го следат деловникот за 
работа во оваа директива ...“ 

10      Членот 79 од директивата, со наслов „Измени и дополнувања“, предвидува: 

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

… 

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

…“ 

11      На крај, членот 1(4) од Директивата 1999/44/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 
25 мај 1999 година за одредени аспекти од продажбата на стоки за корисниците и 
гаранциите во врска со тоа (Сл. весник 1999 L 171, стр. 12) гласи: 

„Договорите за испорака на стоки за широка потрошувачка кои се произведуваат или 
изработуваат, исто така, се сметаат за договори за продажба во смисла на оваа 
директива.“ 

Национално законодавство 

12     Следното резиме на релевантните национални правила е преземено од списите на 
предметот поднесени до Судот во оваа постапка и, особено, во одлуката за упатување на 
барањето. 

13     Системот за јавното здравство во Германија  и организацијата и финансирањето на 
фондовите за задолжително здравствено осигурување се уредени со Книгите IV и V 
(односно, во натамошниот текст: „SGB IV“ и „SGB V“) од Законот за социјално осигурување 
(Sozialgesetzbuch). Задачата којашто законодавното тело им ја доделува на фондовите за 
задолжително здравствено осигурување е дефинирана во став 1(1) од SGB V: 

„Како заедница заснована врз начелото на солидарност, фондот за здравствено 
осигурување има задача да врши заштита, обновување или подобрување на 
здравствената состојба на осигурените лица.“  



193 

14     Став 4(1) од SGB V посочува дека фондовите за задолжително здравствено осигурување се 
корпорации уредени со јавното право и имаат статус на правно лице, како и право на 
самоуправување. Тие биле создадени согласно со ставовите 1 и 3 од SGB V. Според 
одлуката за упатување на барањето, најголем дел од населението во Германија (околу 
90%) користи задолжително осигурување преку фонд за задолжително здравствено 
осигурување. Иако лицата кои користат задолжително осигурување можат да изберат во 
кој фонд за задолжително здравствено осигурување сакаат да бидат осигурени, тие 
немаат право на избор помеѓу јавен и приватен фонд за здравствено осигурување. 

15      Правилата за финансирањето на фондовите за задолжително здравствено осигурување се 
наведени во ставовите од 20 до 28 од SGB IV и ставовите 3 и 220 и др. од SGB V. 
Финансирањето е обезбедено преку задолжителни придонеси од осигурените лица, 
непосредни исплати од сојузната држава и исплати на надоместоци од системот за 
финансиски надоместоци помеѓу задолжителните фондови, како и од механизмот за 
распределба на ризиците помеѓу нив. 

16   Според одлуката за упатување на барањето, придонесите кои ги плаќаат лицата со 
задолжително осигурување и нивните работодавци го сочинуваат главниот дел од 
финансирањето на фондовите за задолжително здравствено осигурување. Износот на 
придонесите зависи само од приходите на осигуреникот, односно, од неговиот капацитет 
за плаќање придонеси. Другите фактори, како што се возраста, претходните болести или 
бројот на лица осигурени преку него, не се важни. Во практика, делот од придонесите кои 
се на товар на осигуреникот се задржуваат од неговата плата од страна на работодавецот 
и се уплатуваат во фондот за задолжително здравствено осигурување заедно со делот од 
придонесите кои се на товар на работодавецот. Овие обврски произлегуваат од јавното 
право и затоа наплатата на придонесите е задолжителна, врз основа на одредбите од 
јавното право. 

17     Стапката на придонесите не ја утврдува државата туку фондовите за задолжително 
здравствено осигурување. Како што е наведено во соодветните правила, овие фондови 
треба да ги пресметаат придонесите така што би се покриле, заедно со други ресурси, 
трошоците определени со закон и би се гарантирало дека средствата за работа и 
законските резерви се достапни. За утврдување на стапката на придонесите е потребно 
одобрение од надзорниот орган на секој фонд. Според одлуката за упатување на 
барањето, висината на придонесите, до одреден степен, е утврдена со закон, бидејќи таа 
мора да се определи така што акумулираните приходи нема да бидат ниту пониски ниту 
повисоки од расходите. Имајќи предвид дека според германската шема на здравствено 
осигурување, најголемиот дел од надоместоците што се обезбедуваат се утврдени со 
закон, конкретниот фонд за задолжително здравствено осигурување не може многу да 
влијае врз висината на расходите. 

18      Со цел стапката на придонесите за осигурените лица да се задржи на исто ниво, ставовите 
од 266 до 268 од SGB V предвидуваат годишни исплати на надоместоци помеѓу сите 
фондови за задолжително здравствено осигурување, кои произлегуваат од механизмот 
за распределба на ризиците. Според забелешките на националниот суд, помеѓу 
фондовите постои обврска за меѓусебна солидарност, со што секој фонд има право да 
добие надоместоци или е обврзан да обезбеди надоместоци до одредена висина. 

19     Според став 4(1) од SGB V, фондовите за задолжително здравствено осигурување имаат 
овластувања за самоуправување, но се предмет на надзор од страна на државата.  
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Според одлуката за упатување на барањето, надзорот не е ограничен само на контрола 
на законитоста апостериори. 

20      Како што може да се забележи од ставовите 195(1), 220(2) и 241 од SGB V, за одредени 
мерки кои ги преземаат фондовите за задолжително здравствено осигурување, како што 
се измените на статутите на фондовите за здравствено осигурување, утврдувањето на 
стапките на придонесите, трансакциите поврзани со градежни активности и стекнување 
имот, како и набавката на софтвер, е потребно одобрение од надзорните органи. 
Надзорните органи се обврзани да го проверуваат трговското, сметководственото и 
оперативното управување на фондовите за задолжително здравствено осигурување 
коишто се во нивна контрола, најмалку на секои пет години.  Овој надзор, којшто меѓу 
другото вклучува проверка на економската ефикасност на работењето на конкретниот 
фонд, може почесто да се спроведува (став 69(2) и 88(1) од SGB IV и став 274(1) од SGB V). 
Во рамки на тој надзор, став 88(2) од SGB IV предвидува дека фондовите се должни да ги 
доставуваат сите потребни документи и информации до надзорните органи. Покрај тоа, 
според ставовите 37 и 89(3) од SGB IV, ако органите за самоуправување на фондовите 
одбијат да ги извршат задачите што им се наложени, тие задачи ќе ги преземе самиот 
надзорен орган. 

21      На крај, прелиминарниот буџет на секој фонд за задолжително здравствено осигурување 
навремено треба да се достави до надлежниот надзорен орган (став 70(5) од SGB IV), при 
што надзорниот орган може да ги спои неизводливите фондови со други фондови или, 
пак, да ги затвори (став 146а, потстав 3 од првата реченица на став 153, став 156, потстав 3 
од првата реченица на став 163, втората реченица на став 167 и став 170 од SGB V). 

22      Имајќи предвид дека, во контекст на конкретниот систем, осигуреникот од фондот за 
задолжително здравствено осигурување не може да бара надоместок на трошоците, но 
има право на бесплатен пристап до соодветните услуги (став 2(2) од SGB V), согласно со 
начелото на надоместоци во натура, фондовите за здравствено осигурување се 
поттикнуваат да склучуваат повеќесекторски и интердисциплинарни договори за 
обезбедување услуги со различни доставувачи. Овие „договори за интегрирано 
обезбедување услуги“, предвидени во ставовите од 140а до 140д од SGB V, се склучуваат 
помеѓу фондовите за задолжително здравствено осигурување и различни доставувачи 
кои се квалификувани за обезбедување здравствена заштита за осигурениците. Тие го 
дефинираат плаќањето за различни формули на договорите за интегрирано 
обезбедување услуги, со коишто треба да се исплатат вкупните надоместоци кои можат 
да ги користат осигурениците во контекст на договорот. Фондот за задолжително 
здравствено осигурување е договорна страна во договорот за интегрирано обезбедување 
услуги и тој треба да го исплати давателот на услугите. Учеството на осигурениците во 
различните формули од договорот за интегрирано обезбедување услуги е опционо, но 
доколку осигуреникот се одлучи за таква формула, тој е должен да ги користи услугите на 
давателот со којшто соодветниот фонд за здравствено осигурување склучил таков 
договор. 

23      Во текот на постапката пред Судот, во врска со работата на фондовите за здравствено 
осигурување во Германија, исто така, се споменати две пресуди на 
Bundesverfassungsgericht. 

24      Во својата наредба од 9 јуни 2004 година (2 BvR 1248/03 и 2 BvR 1249/03), 
Bundesverfassungsgericht го наведува следново: 
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„Социјалното право е еден од најважните инструменти на социјалната политика на 
државата. Во правниот поредок на социјалната држава воспоставен преку Уставот 
(Grundgesetz), заштитата при болест е една од фундаменталните задачи на државата. 
Законодавното тело ја извршило таа задача обезбедувајќи ја заштитата на поголем дел 
од населението со воведување на задолжително здравствено осигурување, како 
осигурување задолжително според јавното право, и предвидувајќи детални правила за 
спроведувањето на оваа заштита. Главната задача на фондовите за здравствено 
осигурување според задолжителната шема е спроведувањето на деталното социјално 
законодавство донесено за остварување на оваа фундаментална задача на државата.“ 

25    На крај, во својата наредба од 31 јануари 2008 година (1 BvR 2156/02), 
Bundesverfassungsgericht наведува дека фондовите за здравствено осигурување се тела 
регулирани со јавното право интегрирани во државата и коишто, всушност, посредно, ги 
вршат задачите на јавната администрација. 

 Спорот во главната постапка и прашањата во постапката за прелиминарна одлука 

26      Со јавен оглас објавен во јуни 2006 година, во специјализирано списание, AOK 
Rheinland/Hamburg, фонд за задолжително здравствено осигурување, ги поканил 
производителите на ортопедски обувки да поднесат понуди за производство и испорака 
на обувки за шема за интегрирани услуги, во смисла на став 140а и др. од SGB V, за 
периодот од 1 септември 2006 год. до 31 декември 2006 година. Услугите коишто требало 
да се обезбедат биле класифицирани според нивната вредност во различни групи за 
коишто понудувачите требало да наведат цени. 

27       Количината на обувките што требало да се обезбедат не била определена. За пациентите 
кои страдаат од синдромот на „дијабетично стапало“ и кои имаат картичка за 
здравствено осигурување и соодветен рецепт од лекар било предвидено дека треба 
непосредно да се обратат кај производителите на ортопедски обувки. Задачата на 
производителите била да изработат и да ги проверат ортопедските обувки приспособени 
според индивидуалните потреби, притоа, требало да се дадат детални совети пред и по 
испораката на обувките. Плаќањето требало да се изврши од страна на фондот за 
задолжително здравствено осигурување, покрај придонесите што се наплаќале од 
пациентите. 

28     Hans и Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, друштво за ортопедски 
обувки, поднело понуда и, два дена подоцна, изјавило жалби поврзани со повреди на 
националниот Закон за јавните набавки и правото на Заедницата. Жалбите биле одбиени 
од фондот за задолжително здравствено осигурување, бидејќи правилата на Законот за 
јавните набавки не се применувале во конкретниот случај. Бидејќи жалбата на друштвото 
за ортопедски обувки против тоа решение била одбиена во првостепената постапка, 
друштвото изјавило жалба пред Одделот за јавни набавки на Oberlandesgericht 
Düsseldorf. 

29     Националниот суд забележува дека доктрината и судската пракса во Германија се 
поделени по прашањето дали, иако се наведени во Анекс III од Директивата 2004/18, 
фондовите за задолжително здравствено осигурување треба да се сметаат како „тела 
регулирани со јавното право“, а според тоа како „договорни органи“, во смисла на 
директивата. Поради тоа, судот го изложува проблемот со кој се соочува околу 
различните услови утврдени во вториот потстав од членот 1(9) од директивата. 
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30       Националниот суд смета дека условите утврдени во точките (а) и (б) од таа одредба се 
исполнети доколку фондовите за задолжително здравствено осигурување се правни лица 
регулирани со јавното право, основани за специфична намена за заштита, обновување 
или подобрување на здравјето на осигурениците, односно, за задоволување на 
потребите од општ интерес. Покрај тоа, овие потреби не се од индустриски или 
комерцијален карактер бидејќи фондовите за задолжително здравствено осигурување не 
функционираат на комерцијална основа и своите услуги ги обезбедуваат на непрофитна 
основа. 

31       Затоа дискусијата треба да се однесува на условите утврдени под (в) од вториот потстав 
на членот 1(9) од Директивата 2004/18. 

32       Во однос на првиот услов, односно, дека таквите тела треба, во најголем дел, да се 
финансирани од државата, националниот суд посочува на карактеристиките на 
конкретниот национален систем, наведени во ставовите од 13 до 18 од оваа пресуда. 

33       Во однос на условот поврзан со надзорот на управувањето од страна на јавните органи, 
националниот суд ги посочува соодветните аспекти од системот, наведени во ставовите 
19 и 20 од оваа пресуда. 

34       Ако се утврди дека фондовите за задолжително здравствено осигурување се договорни 
органи, се поставува второ прашање, имено, дали конкретниот договор е договор за 
јавна набавка на стоки или договор за јавна набавка на услуги. Националниот суд 
забележува дека според втората алинеја од членот 1(2)(г) од Директивата 2004/18 како 
критериум за таа оцена се наведува вредноста на конкретните услуги или стоки. Врз 
основа на тој критериум, националниот суд смета дека од суштинско значење е да се 
знае какво место зазема производството на конкретните обувки од главната постапка во 
целиот договор, којшто опфаќа набавка на материјали, производство, давање совети и 
информирање на пациентите. 

35       Доколку индивидуализираното производство на обувки се смета како дел од набавката 
на стоки, националниот суд смета дека вредноста на обувките би била поголема од 
вредноста на услугите. Од друга страна, ако вредноста на стоките се состои само од 
суровини, вредноста на услугите би била поголема од онаа на стоките. Националниот суд 
посочува дека членот 1(4) од Директивата 1999/44, каде што „договорите за испорака на 
стоки за широка потрошувачка кои се произведуваат или изработуваат“ се сметаат како 
договори за продажба, се чини дека е во корист на првиот пристап независно дали се 
работи за стандардизирани предмети или предмети приспособени според 
индивидуалните потреби за конкретната нарачка, односно, незаменливи стоки. Меѓутоа, 
од праксата на Судот може да се заклучи дека во овој контекст, исто така, важни се и 
квалитативните аспекти (предмет C 220/05 Auroux [2007] ИЕС, стр. I 385, став 46). Во тој 
однос, треба да се има предвид дека советите што им се даваат на пациентите не се 
однесуваат само на изборот и употребата на производот. 

36       Националниот суд смета дека ова разграничување е важно бидејќи ако договорот во 
главната постапка се класифицира како договор за јавна набавка на стоки тогаш 
одредбите на Директивата 2004/18 се применуваат во целост. 

37       Доколку во главната постапка не станува збор за договор за јавна набавка на стоки, 
националниот суд го поставува прашањето дали тој договор треба да се смета како 
договор за јавна набавка на услуги или како концесија за јавни услуги. Во вториот случај, 
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според членот 17 од Директивата 2004/18, јасно е дека оваа директива не се применува. 
Судот пред којшто е поведена првостепената постапка смета дека таа можност е 
исклучена поради тоа што фондот за задолжително здравствено осигурување, а не 
пациентот, е одговорен за исплатата на давателот на услугите. Меѓутоа, судот кој го 
доставува барањето за прелиминарна одлука смета дека, исто така, треба да се земе 
предвид и критериумот за тоа кој го сноси оперативниот ризик. Од една страна, треба да 
се има предвид дека бидејќи фондот за задолжително здравствено осигурување, а не 
пациентот, е должен да го исплати давателот на услугите, давателот е ослободен од 
ризикот поврзан со наплатата на долгот и несолвентноста на должникот. Меѓутоа, од 
друга страна, давателот го сноси ризикот дека пациентите нема да ги користат неговите 
стоки и услуги. Тоа е факторот поради којшто овој случај се разликува од нормална 
рамковна спогодба.  Според судот кој го доставува барањето за прелиминарна одлука, 
одлучувачкиот елемент за класифицирање на договорот во главната постапка како 
концесија за јавни услуги е фактот што давателот не е обврзан да воспостави и одржува 
скапи структури, како што се изградбата на простории и трошоците за персонал и опрема, 
коишто потоа би требало да се амортизираат преку „правото на користење на 
сопствените услуги, преку својот надоместок“ (предмет C-324/98 Telaustria и 
Telefonadress [2000] ИЕС, стр. I-10745, точка 30). 

38      На крај, националниот суд посочува дека ако договорот во главната постапка се смета 
како договор за јавна набавка на услуги, тоа би подразбирало дека, поради неговиот 
карактер како здравствена услуга, според членот 21 и Анекс II Б, категорија 25, од 
Директивата 2004/18, се применуваат само членовите 23 и 35(4) од оваа директива, 
додека повредата на овие одредби во конкретниот случај би била исклучена. Меѓутоа, 
таквата класификација би довела до применување на извесни одредби од националното 
право, коишто го применуваат истиот концепт на „договор за јавна набавка на услуги“ и 
според кои жалбата на подносителот би била делумно прифатена. 

39      Под тие околности, Oberlandesgericht Düsseldorf одлучил да ја прекине постапката и да ги 
упати следните прашања до Судот за прелиминарна одлука: 

„1.      (а)   Дали условот за „финансирање од страна на државата“, наведен во првата 
алтернатива под (в) од вториот потстав на членот 1(9) од Директивата 
2004/18, треба да се толкува дека ја вклучува и ситуацијата кога државата 
пропишува членство во фонд за здравствено осигурување и должност за 
плаќање придонеси, чија висина зависи од приходите, во соодветниот фонд 
за здравствено осигурување, којшто ја утврдува стапката на придонесите, но 
бидејќи фондовите за здравствено осигурување се меѓусебно поврзани преку 
систем на солидарно финансирање, којшто е подетално опишан во овој 
документ, со тоа се гарантира исполнувањето на обврските на секој 
поединечен фонд за здравствено осигурување? 

         (б)   Дали условот наведен во втората алтернатива под (в) од вториот потстав на 
членот 1(9) од Директивата 2004/18, според којшто телото треба да биде 
„предмет на надзор на управувањето од страна на тие тела“, треба да се 
толкува во смисла дека државниот надзор што се однесува на тековните или 
идните трансакции, со други можни средства за интервенција на државата 
опишани во овој документ, е доволен за тој услов да биде исполнет? 

2.      Ако одговорот на првото прашање, во делот под (а) или (б), е позитивен, дали 
деловите под (в) и (г) од членот 1(2) од Директивата 2004/18 треба да се толкуваат 
во смисла дека испораката на стоки коишто се произведени и приспособени, во 
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однос на нивната форма, да ги исполнат индивидуалните потреби на клиентите, 
при што секој клиент треба да биде лично консултиран за користењето на овие 
стоки, треба да се класифицираат како „договори за јавна набавка на стоки“ или 
како „договори за јавна набавка на услуги“? Оттука, дали треба да се земе предвид 
само вредноста на конкретните услуги? 

3.      Ако испораката наведена во второто прашање треба или би можела да се 
класифицира како „услуга“, дали членот 1(4) од Директивата 2004/18, за разлика од 
„рамковната спогодба“ според членот 1(5) од оваа директива, треба да се толкува 
во смисла дека „концесијата за јавни услуги“, исто така, го вклучува и 
доделувањето договор кога: 

–        одлуката за тоа дали и во какви случаи на изведувачот му се доделуваат 
специфични договори не ја донесува договорниот орган туку трети лица, 

–        плаќањето на изведувачот се врши од страна на договорниот орган, бидејќи 
според законот само тој орган е должен да плаќа надоместоци и е обврзан 
спрема трети лица за обезбедувањето на услугата и 

–        изведувачот не е должен да обезбедува, или да нуди, какви било услуги пред 
тие да бидат побарани од трети лица?“ 

Прашањата упатени до Судот 

За првото прашање 

40      Со првото прашање, националниот суд, всушност, прашува дали фондовите за 
задолжително здравствено осигурување, како оние во главната постапка, со оглед на 
нивните карактеристики наведени во одлуката за упатување на барањето, треба да се 
сметаат како договорни органи за целите на примената на одредбите од Директивата 
2004/18. 

41      За да се одговори на тоа прашање, најпрво треба да се разгледа основното 
прелиминарно прашање, коешто произлегува од основите во барањето за прелиминарна 
одлука и проблемот изложен во овој документ од страна на националниот суд, имено, 
дали фактот што фондовите за задолжително здравствено осигурување од главната 
постапка се јасно наведени во Анекс III од Директивата 2004/18 е доволен за тие да се 
сметаат, само врз таа основа, како тела регулирани со јавното право, а оттука и како 
договорни органи. 

42      Подносителот на жалбата во главната постапка и Комисијата на Европските заедници 
тврдат дека самото наведување на одредено тело во Анекс III од Директивата 2004/18 е 
доволен услов за да се смета дека тоа тело е регулирано со јавното право. Наведувањето 
во списокот претставува неоспорлива претпоставка за таквата класификација на телото, 
оттука не е потребно дополнително разгледување на природата и карактеристиките на 
конкретното тело. 

43      Тој аргумент не може да се прифати. 

44      Точката (б) во првиот став на членот 234 ЕЗ посочува дека националниот суд, во секој 
момент, може да побара од Судот да ја потврди валидноста на одреден акт на 
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институциите на Европската заедница, доколку националниот суд смета дека решението 
од Судот е потребно за изрекување на неговата пресуда. 

45      Во тој однос, треба да се истакне дека релевантните правила на Заедницата, имено 
Директивата 2004/18, содржат материјални правила, како што се оние во вториот потстав 
од членот 1(9) од оваа директива, каде што се определени условите што телата треба да 
ги исполнат за да се сметаат како договорни органи во смисла на директивата, но и мерки 
за спроведување на материјалните правила, како што е наведувањето во Анекс III од оваа 
директива на неисцрпен список на јавни тела за кои се смета дека ги исполнуваат овие 
услови. Во овој контекст, кога е упатено образложено барање од страна на национален 
суд во таа смисла, правосудството на Заедницата треба да ја обезбеди внатрешната 
конзистентност на конкретната мерка на Заедницата, така што ќе провери дали 
вклучувањето на одредено тело во споменатиот список претставува правилна примена на 
суштинските критериуми одредени во горенаведената одредба. Во тој однос, 
интервенцијата на Судот е потребна за да се обезбеди правната сигурност, којашто е 
општо начело на правото на Заедницата. 

46      Во овој предмет, националниот суд имплицитно поставува прашање за валидноста на 
вклучувањето во списокот од Анекс III на Директивата 2004/18 на фондовите за 
задолжително здравствено осигурување од главната постапка. Тој упатува на разликите 
помеѓу судската пракса и доктрината во Германија за прашањето дали тоа вклучување 
претставува доволен и ексклузивен услов за калцификацијата на овие фондови како тела 
регулирани со јавното право, а исто така ги наведува и своите сомневање во тој однос. 
Поради тоа, националниот суд го формулира своето прво прашање во врска со 
суштинските услови предвидени во членот 1(9), вториот потстав под (в), од Директивата 
2004/18. 

47       Оттука, тој од Судот бара да донесе пресуда за валидноста на вклучувањето на телото од 
главната постапка во Анекс III од Директивата 2004/18, со оглед на суштинските услови 
предвидени во споменатата одредба. 

48     Со цел да се одговори на тоа прашање, треба да се забележи дека, според воспоставената 
пракса на Судот, трите услови предвидени под (а), (б) и (в) од вториот потстав на членот 
1(9) од Директивата 2004/18, коишто требаат да бидат исполнети за одредено тело да се 
смета дека е регулирано со јавното право, имаат кумулативен карактер (предмет 
C-393/06 Ing. Aigner [2008] ИЕС, стр. I-2339, став 36 и судската пракса наведена во него). 

49       Како што се забележува од барањето за прелиминарна одлука, условите предвидени под 
(а) и (б) од вториот потстав на членот 1(9) од Директивата 2004/18 се исполнети во 
конкретниот предмет. Соодветните фондови за задолжително здравствено осигурување 
се правни лица регулирани со јавното право, основани за специфична намена за 
задоволување на потребите поврзани со јавното здравство, кои се потреби од општ 
интерес и немаат индустриски или комерцијален карактер, доколку надоместоците од 
фондовите се обезбедуваат на непрофитна основа. Затоа останува да се разгледа дали 
најмалку еден од алтернативните услови предвидени во трите алтернативи од членот 
1(9), вториот потстав под (в), се исполнети во конкретниот предмет и, пред сè, дали е 
исполнет условот според кој фондовите, во најголем дел, треба да се финансирани од 
државата. 

50      Најпрво, треба да се спомене дека во однос на тој услов, како што се забележува од 
конкретниот национален систем и од наредбите на Bundesverfassungsgericht наведени во 



200 

ставовите 24 и 25 од оваа пресуда, заштитата на јавното здравје е фундаментална задача 
на државата, при што фондовите за задолжително здравствено осигурување се 
интегрирани во државата и, всушност, посредно ги вршат задачите на јавната 
администрација. 

51      Покрај тоа, согласно со праксата на Судот, првата алтернатива од членот 1(9), вториот 
потстав под (в), од Директивата 2004/18 не содржи детали во врска со постапките според 
коишто треба да се врши финансирањето за кое станува збор во таа одредба. Оттука, 
особено, оваа одредба не наложува дека работата на овие тела треба да биде 
финансирана непосредно од државата или од друг јавен орган за конкретниот условот да 
биде исполнет. Според тоа, во овој однос е доволен метод на посредно финансирање 
(види, во таа смисла, предмет C-337/06 Bayerischer Rundfunk и др. [2007] ИЕС, стр. I-11173, 
ставови 34 и 49). 

52       Најпрво, треба да се истакне дека фондовите за задолжително здравствено осигурување 
во главната постапка се финансирани, согласно со релевантните национални правила, 
преку придонесите на осигурениците, вклучително и преку придонесите платени за нив 
од страна на работодавците, преку непосредни исплати од сојузните органи и преку 
исплати на надоместоци помеѓу фондовите што произлегуваат од механизмот за 
распределба на ризиците помеѓу нив. Овие фондови за здравствено осигурување, во 
најголем дел, се финансирани преку задолжителните придонеси на осигурениците. 

53      Второ, во одлуката за упатување на барањето, исто така, е посочено дека придонесите на 
осигурениците се плаќаат без конкретен повратен надоместок во смисла на праксата на 
Судот (види, во таа смисла, предмет C-380/98  University of Cambridge [2000] ИЕС, стр. 
I-8035, ставови од 23 до 25). Никаков договорен надоместок не е поврзан за тие исплати 
затоа што ниту обврската за плаќање придонеси ниту нивната висина не произлегува од 
договор помеѓу фондовите за задолжително здравствено осигурување и нивните 
осигуреници, бидејќи осигурувањето во фондовите и плаќањето на придонесите се 
наложени со закон (види, во таа смисла, Bayerischer Rundfunk и др., наведен погоре, став 
45). Покрај тоа, висината на придонесите се заснова единствено врз капацитетот на секое 
осигурено лице да ги плаќа, додека другите фактори, како што се возраста на 
осигуреникот, неговата здравствена состојба или бројот на лица осигурени преку него не 
важни во овој однос. 

54      Трето, националниот суд посочува дека, за разлика од надоместокот за лиценца во 
Bayerischer Rundfunk и др., кај конкретниот предмет стапката на придонесите не ја 
утврдуваат јавните органи туку самите фондови за задолжително здравствено 
осигурување. Меѓутоа, тој правилно истакнува дека фондовите имаат многу ограничено 
дискреционо право во тој однос бидејќи нивната задача е да ги обезбедуваат 
надоместоците утврдени во законодавството за социјалното осигурување. Имајќи 
предвид дека надоместоците и расходите поврзани со нив се наложени со закон, а 
фондовите ја извршуваат својата работа на непрофитна основа, стапката на придонесите 
треба да се определи така што акумулираните приходи нема да бидат ниту пониски ниту 
повисоки од расходите. 

55      Четврто, треба да се нагласи дека при утврдувањето на стапката на придонесите од 
страна на фондовите за задолжително здравствено осигурување секогаш е потребно 
одобрение од јавниот орган кој врши надзор над секој фонд. Оттука, како што наведува 
националниот суд, висината на придонесите, во одреден степен, е утврдена со закон. На 
крај, во однос на другите извори на приходи на фондовите, непосредните исплати од 
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сојузните органи, иако се во помал износ, несомнено претставуваат непосредно 
финансирање од државата. 

56      Следствено, во однос на методите за наплата на придонесите, од барањето за 
прелиминарна одлука произлегува дека, во практика, делот од придонесите кои се на 
товар на осигуреникот се задржуваат од неговата плата од страна на работодавецот и се 
уплатуваат во соодветниот фонд за задолжително здравствено осигурување заедно со 
делот од придонесите кои се на товар на работодавецот. Според тоа, наплатата на 
придонесите се врши без никаква можност за интервенција од осигуреното лице. Во тој 
однос, националниот суд посочува дека наплатата на придонесите се врши 
задолжително, врз основа на одредбите од јавното право. 

57      Затоа треба да се земе предвид, според примерот на заклучоците донесени од Судот во 
став 48 од Bayerischer Rundfunk и др., дека финансирањето на шема за задолжително 
здравствено осигурување како онаа од главната постапка, којашто е основана преку 
мерки на државата, во практика, е гарантирано од јавните органи и е обезбедено преку 
методи на наплата коишто се во рамки на одредбите на јавното право, го исполнува 
условот според кој телото, во најголем дел, треба да биде финансирано од државата за 
целите на примената на правилата на Заедницата за доделување договори за јавна 
набавка. 

58      Имајќи го предвид тој заклучок и со оглед на алтернативниот карактер на условите 
предвидени во членот 1(9), вториот потстав под (в), од Директивата 2004/18, нема 
потреба да се разгледува дали условот во однос на надзорот на управувањето на 
фондовите за задолжително здравствено осигурување од страна на јавните органи е 
исполнет во конкретниот предмет. 

59       Според тоа, одговорот на првото прашање е дека првата алтернатива од членот 1(9), 
вториот потстав под (в), од Директивата 2004/18 треба да се толкува во смисла дека 
финансирање, во најголем дел, од државата постои кога работата на фондовите за 
задолжително здравствено осигурување е главно финансирана од придонесите што ги 
плаќаат осигурените лица, коишто се наложени, пресметани и наплатени согласно со 
правилата на јавното право, како што се оние во главната постапка. Таквите фондови за 
здравствено осигурување треба да се сметаат како тела регулирани со јавното право, а со 
тоа како договорни органи за целите на примената на правилата од оваа директива. 

За второто прашање 

60      Со ова прашање, националниот суд, всушност, прашува кој критериум треба да се 
примени за да се одреди дали комбиниран договор за јавна набавка на стоки и за 
обезбедување услуги треба да се смета како договор за јавна набавка на стоки или како 
договор за јавна набавка на услуги и дали критериумот кој треба да се примени во тој 
однос е само вредноста на различните делови коишто го сочинуваат конкретниот 
комбиниран договор. Меѓутоа, од одлуката за упатување на барањето е очигледно дека 
националниот суд, исто така, прашува дали при испораката на стоки кои се произведени 
и приспособени за да ги исполнат индивидуалните потреби на клиентите, при што секој 
клиент треба да биде лично консултиран за користењето на стоките, производството на 
овие стоки треба да се класифицира во делот на „стоките“ или во делот на „услугите“ од 
договорот со цел да се пресмета вредноста на секој дел од договорот. 
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61      За да се одговори на тоа прашање, најпрво, треба да се истакне дека кога еден договор 
вклучува и набавка на стоки и обезбедување услуги, во членот 1(2)(г), втората алинеја, од 
Директивата 2004/18 е наведено правило со кое се утврдува критериумот за 
класифицирање на договорите, за да се одреди дали договорот може да се смета како 
договор за јавна набавка на стоки или како договор за јавна набавка на услуги, имено, 
соодветната вредност на стоките и услугите опфатени со договорот. Овој критериум има 
квантитативен карактер, односно, тој се однесува на надоместокот што треба да се 
исплати за делот на „стоките“ или за делот на „услугите“ од конкретниот договор. 

62      Од друга страна, во случај на договор за јавна набавка за обезбедување услуги и за 
изведување работи, во членот 1(2)(г), третата алинеја, од Директивата 2004/18 се користи 
друг критериум за класификација, односно, основниот предмет на конкретниот договор. 
Овој критериум е применет во предметот Auroux и др. (ставови 37 и 46), којшто се 
однесува токму на договор за јавна набавка на работи и услуги. 

63      Применливите правила на Заедницата и соодветната пракса на Судот не посочуваат дека 
тој критериум, исто така, треба да се земе предвид и при комбиниран договор за стоки и 
услуги. 

64      Исто така, треба да се наведе дека, согласно со дефиницијата за концептот на „договори 
за јавна набавка на стоки“ од членот 1(2)(в), првата алинеја, од Директивата 2004/18, тој 
концепт ги опфаќа трансакциите како што се, на пример, купување или изнајмување 
„стоки“, притоа не е дадено појаснување ниту разграничување за тоа дали конкретните 
стоки биле произведени на стандарден или на индивидуализиран начин, односно, 
согласно со реалните преференции и потреби на клиентот. Според тоа, концептот за 
„стоки“ на коишто упатува таа одредба, исто така, го вклучува процесот на производство, 
независно дали конкретните стоки се испорачуваат до потрошувачите како готови 
производи или откако се произведени според барањата на потрошувачите. 

65      Овој пристап е потврден со членот 1(4) од Директивата 1999/44, каде што „договорите за 
испорака на стоки за широка потрошувачка кои се произведуваат или изработуваат“, 
општо и без разграничување, се класифицирани како „договори за продажба“. 

66      Затоа одговорот на второто прашање е дека кога комбиниран договор за јавна набавка 
има за предмет и стоки и услуги, критериумот кој треба да се примени за да се утврди 
дали конкретниот договор е договор за јавна набавка на стоки или договор за јавна 
набавка на услуги е соодветната вредност на стоките и услуги опфатени со договорот. 
Кога стоките што се испорачуваат се произведени и приспособени да ги исполнат 
индивидуалните потреби на клиентите, при што секој клиент треба да биде лично 
консултиран за користењето на стоките, производството на овие стоки треба да се 
класифицира во делот на „стоките“ од конкретниот договор за да се пресмета вредноста 
на секој дел од договорот. 

 За третото прашање 

67      Третото прашање, всушност, треба да се сфати дека има за цел да утврди дали, доколку 
се смета дека обезбедувањето на услугите е поважно од испораката на стоките во 
договорот од главната постапка и имајќи ги предвид карактеристиките наведени во 
одлуката за упатување на барањето, склучувањето на договор помеѓу одреден фонд за 
задолжително здравствено осигурување и производител на ортопедски обувки треба да 
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се смета како „концесија за јавни услуги“ во смисла на членот 1(4) од Директивата 
2004/18 или како „рамковна спогодба“ во смисла на членот 1(5) од оваа директива. 

68.     Согласно со дефиницијата од членот 1(4) од Директивата 2004/18, концесијата за јавни 
услуги е договор од ист вид како договорот за јавна набавка на услуги, освен што 
надоместокот за обезбедувањето на услугите се состои или само во право на користење 
на услугите или во ова право заедно со плаќање. 

69.    Од друга страна, рамковната спогодба е дефинирана во членот 1(5) од Директивата 
2004/18 како 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 треба да се доделат во определен период, особено во поглед на цената и, ако е 
можно, предвидените количини. 

70      Од овие дефиниции е очигледно дека релевантните концепти имаат прилично слични 
карактеристики и затоа не е лесно однапред да се направи јасно разграничување помеѓу 
нив. Според тоа, правната класификација на одреден договор зависи од конкретните 
фактори кои го карактеризираат случајот. 

71      Во секој случај, од горенаведената дефиниција на концесијата за јавни услуги произлегува 
дека концесијата се карактеризира со состојба во којашто правото на користење на 
одредена услуга се пренесува од договорниот орган  врз концесионерот, при што 
концесионерот ужива, во рамки на склучениот договор, одредена економска слобода да 
одреди во какви услови ќе го оствари тоа право бидејќи, истовремено, концесионерот, во 
голем степен, е изложен на ризиците поврзани со користењето на услугата.  Од друга 
страна, рамковната спогодба се карактеризира со тоа што работата на економскиот 
оператор кој го склучил договорот е ограничена во смисла дека сите договори склучени 
од тој економски оператор во определен период треба да ги почитуваат условите 
одредени во спогодбата. 

72     Овој разграничувачки елемент е потврден и во праксата на Судот, според којашто 
концесија за јавни услуги постои кога договорениот метод на плаќање се состои во 
правото на давателот на услугите на користење на сопствените услуги, преку својот 
надоместок, што значи дека тој го презема ризикот поврзан со користењето на 
конкретните услуги (предмет C-382/05 Комисија/Италија [2007] ИЕС, стр. I-6657, став 34 и 
цитираната судска пракса). 

73      Во конкретниот предмет, договорот од главната постапка е „договор за интегрирано 
обезбедување услуги“, предвиден во ставовите од 140а до 140д од SGB V, склучен помеѓу 
одреден фонд за задолжително здравствено осигурување и економски оператор. Според 
тој договор, економскиот оператор ја презема обврската да ги опслужи осигурените лица 
кои ќе се обратат кај него. Истовремено, цените за различните формули се одредени во 
договорот, како и неговото времетраење. Количините на различните услуги не се 
одредени, но концептот на концесија за јавни услуги не наложува такво предвидување. 
Фондот за задолжително здравствено осигурување е единствениот кој го исплаќа 
надоместокот на давателот на услугите. Според тоа, се чини дека условите под кои 
економскиот оператор ја врши својата работа се утврдени во договорот од главната 
постапка, а со тоа конкретниот економски оператор не ужива одреден степен на 
економска слобода што е карактеристичен за концесијата ниту, пак, е изложен на 
значителен ризик поврзан со услугите кои ги обезбедува. 



204 

74      Секако, би можело да се забележи дека економскиот оператор во овој случај е изложен 
на одреден ризик поврзан со можноста осигурените лица да не ги изберат неговите стоки 
и услуги. Меѓутоа, тој ризик е ограничен. Економскиот оператор не е изложен на ризикот 
поврзан со наплатата на својот надоместок и несолвентноста на поединечната договорна 
страна бидејќи, според законот, само фондот за задолжително здравствено осигурување 
е одговорен за исплатата на економскиот оператор. Покрај тоа, иако економскиот 
оператор треба да биде соодветно опремен за да ги обезбедува своите услуги, тој не 
треба да однапред да презема значителни трошоци пред склучувањето на поединечен 
договор со одреден осигуреник. На крај, однапред се знае бројот на осигурени лица кои 
страдаат од синдромот на „дијабетично стапало“ и кои веројатно ќе се обратат кај 
конкретниот економски оператор, што овозможува разумно да се предвиди бројот на 
клиентите. 

75      Следствено, економскиот оператор во конкретниот случај не го сноси главниот ризик 
поврзан со вршењето на соодветните активности, што е елементот кој ја карактеризира 
ситуацијата на концесионерот во рамки на концесијата за јавни услуги. 

76      Затоа одговорот на третото прашање е дека, ако се смета дека обезбедувањето на 
услугите во конкретниот договор е поважно од испораката на стоките, договор како оној 
од главната постапка, склучен помеѓу одреден фонд за задолжително здравствено 
осигурување и економски оператор, во којшто надоместоците за различните видови 
услуги кои ги обезбедува економскиот оператор и времетраењето на договорот се 
определени и каде што економскиот оператор презема обврска да го спроведе 
договорот во однос на осигурените лица кои се обраќаат кај него, а притоа само 
горенаведениот фонд е одговорен за исплатата на економскиот оператор за неговите 
услуги, треба да се смета како рамковна спогодба во смисла на членот 1(5) од 
Директивата 2004/18. 

 Трошоци 

77      Имајќи предвид дека оваа постапка, за странките во главната постапка, претставува еден 
дел од постапката што се води пред националниот суд, за трошоците треба да решава тој 
суд. Трошоците настанати при поднесување на забелешките до Судот, освен трошоците 
на странките, не се надоместуваат. 

Според наведеното, Судот (четврт совет) одлучи: 

1.       Првата алтернатива од членот 1(9), вториот потстав под (в), од Директивата 
2004/18/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 2004 година за 
усогласување на постапките за доделување договори за јавна набавка на работи, 
договори за јавна набавка на стоки и договори за јавна набавка на услуги треба 
да се толкува во смисла дека финансирање, во најголем дел, од државата постои 
кога работата на фондовите за задолжително здравствено осигурување е главно 
финансирана од придонесите што ги плаќаат осигурените лица, коишто се 
наложени, пресметани и наплатени согласно со правилата на јавното право, како 
што се оние во главната постапка. Таквите фондови за здравствено осигурување 
треба да се сметаат како тела регулирани со јавното право, а со тоа како 
договорни органи за целите на примената на правилата од оваа директива. 
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2       Кога комбиниран договор за јавна набавка има за предмет и стоки и услуги, 
критериумот кој треба да се примени за да се утврди дали конкретниот договор е 
договор за јавна набавка на стоки или договор за јавна набавка на услуги е 
соодветната вредност на стоките и услуги опфатени со договорот. Кога стоките 
што се испорачуваат се произведени и приспособени да ги исполнат 
индивидуалните потреби на клиентите, при што секој клиент треба да биде лично 
консултиран за користењето на стоките, производството на овие стоки треба да се 
класифицира во делот на „стоките“ од конкретниот договор за да се пресмета 
вредноста на секој дел од договорот. 

3        Ако се смета дека обезбедувањето на услугите во конкретниот договор е поважно 
од испораката на стоките, договор како оној од главната постапка, склучен 
помеѓу одреден фонд за задолжително здравствено осигурување и економски 
оператор, во којшто надоместоците за различните видови услуги кои ги 
обезбедува економскиот оператор и времетраењето на договорот се определени 
и каде што економскиот оператор презема обврска да го спроведе договорот во 
однос на осигурените лица кои се обраќаат кај него, а притоа само 
горенаведениот фонд е одговорен за исплатата на економскиот оператор за 
неговите услуги, треба да се смета како рамковна спогодба во смисла на членот 
1(5) од Директивата 2004/18. 
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C-393/06 Ing. Aigner 
 

ПРЕСУДА НА СУДОТ (четврт совет) 

10 април, 2008 година (*) 

(Договори за јавна набавка – Директиви 2004/17/ЕЗ и 2004/18/ЕЗ – Договорен субјект што 
врши дејности кои делумно спаѓаат во рамки на примената на Директивата 2004/17/ЕЗ и 

делумно во рамки на Директивата 2004/18/ЕЗ – Тело регулирано со јавното право – 
Договорен орган) 

Во предметот C-393/06, 

БАРАЊЕ за прелиминарна одлука според членот 234 ЕЗ, од Vergabekontrollsenat des 
Landes Wien (Австрија), донесено со решение од 17 август 2006 година, примено во Судот 
на 22 септември 2006 година, во постапката 

Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH 

против 

Fernwärme Wien GmbH, 

СУДОТ (четврт совет), 

составен од: г. K. Lenaerts, претседател на советот, г. G. Arestis, г. E. Juhász (судија-
известител), г. J. Malenovský и г. T. von Danwitz, судии, 

генерален адвокат: г. D. Ruiz-Jarabo Colomer, 

секретар: г. B. Fülöp, администратор, 

имајќи ја предвид писмената постапка и во врска со расправата од 11 октомври 2007 
година, 

по разгледување на забелешките доставени: 

–       за Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH, од адвокатите S. Sieghartsleitner и M. 
Pichlmair, 

–        за Fernwärme Wien GmbH, од адвокатот P. Madl, 

–        за Владата на Унгарија, од г-ѓа J. Fazekas, во својство на застапник, 

–        за Владата на Австрија, од г. M. Fruhmann и г. C. Mayr, во својство на застапници, 

–        за Владата на Финска, од г-ѓа A. Guimaraes-Purokoski, во својство на застапник, 

–        за Владата на Шведска, од г-ѓа A. Falk, во својство на застапник, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71050&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=204458#Footnote*


207 

–     за Комисијата на Европските заедници, од г. X. Lewis, во својство на застапник, 
потпомогнат од г. M. Núñez-Müller, адвокат, 

по сослушување на мислењето на генералниот адвокат на седницата од 22 ноември 2007 
година, 

ја донесе следната  

Пресуда 

1         Ова барање за прелиминарна одлука се однесува на толкувањето на Директивата 
2004/17/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 2004 година со која се 
усогласуваат постапките за набавки на субјектите кои работат во секторите за 
водоснабдување, енергетика, транспорт и за поштенски услуги (Сл. весник 2004 L 134, стр. 
1) и Директивата 2004/18/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 2004 
година за усогласување на постапките за доделување договори за јавна набавка на 
работи, договори за јавна набавка на стоки и договори за јавна набавка на услуги (Сл. 
весник 2004 L 134, стр. 114). 

2         Барањето е поднесено во текот на постапката помеѓу Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt 
GmbH (во натамошниот текст: „Ing. Aigner“) и Fernwärme Wien GmbH (во натамошниот 
текст: „Fernwärme Wien“) за регуларноста на постапката за јавна набавка започната од 
второнаведениот. 

Правен контекст 

Законодавство на Заедницата 

3        Директивата 2004/17 ги усогласува постапките за набавки во одредени сектори, односно, 
во секторите за водоснабдување, енергетика, транспорт и за поштенски услуги. Таа ја 
наследува, укинувајќи ја, Директивата на Советот 93/38/ЕЕЗ од 14 јуни 1993 година со која 
се усогласуваат постапките за набавки на субјектите кои работат во секторите за 
водоснабдување, енергетика, транспорт и телекомуникации (Сл. весник 1993 L 199, стр. 
84), посветена на истата проблематика. 

4         Посебните карактеристики на секторите опфатени со Директивата 2004/17 се наведени 
во третото излагање од преамбулата на оваа директива, коешто гласи дека е потребно да 
се усогласат постапките на набавки во овие сектори заради затворената природа на 
пазарите во кои работат соодветните договорни субјекти, што се должи на постоењето 
специјални или ексклузивни права дадени од страна на земјите-членки во врска со 
снабдувањето, обезбедувањето или работењето на мрежи за обезбедување на 
односните услуги. 

5         Со членот 2(1)(а), втората алинеја од Директивата 2004/17 и членот 1(9), втората алинеја 
од Директивата 2004/18 е пропишано дека „договорни органи“, меѓу другото, се „тела 
регулирани со јавното право“, односно 

„… секое тело кое: 
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–       е основано заради специфична намена за задоволување на потребите од општ 
интерес што не се од индустриски или комерцијален карактер; 

–        има статус на правно лице; и 

во најголем дел е финансирано од државата, регионалните или локалните органи, или 
други тела регулирани со јавното право; или е предмет на надзор на управувањето од 
страна на тие тела; или има административен, управен или надзорен одбор, во кој повеќе 
од половина од членовите се именувани од државата, регионалните или локалните 
органи или од други тела регулирани со јавното право“. 

6         Согласно со член 2(1)(б) од Директивата 2004/17: 

„За целите на оваа директива, 

… 

(б)      под ’јавно претпријатие‘ се подразбира какво било претпријатие над кое 
договорните органи можат да вршат директно или индиректно доминантно 
влијание врз основа на нивната сопственост врз него, нивното финансиско учество 
во него или прописите што го регулираат.“ 

7        Член 2(2) од оваа директива предвидува: 

„Оваа директива се применува на договорните субјекти: 

(а)      кои се договорни органи или јавни претпријатија и вршат една од дејностите од 
членовите од 3 до 7; 

(б)      кои, кога не се договорни органи или јавни претпријатија, имаат како една од 
нивните дејности која било од дејностите од членовите од 3 до 7, или која било 
комбинација од нив, и функционираат врз основа на специјални или ексклузивни 
права дадени од надлежен орган на земјата-членка.“ 

8        Во членовите од 3 до 7 од Директивата 2004/17 се наведени секторите за коишто се 
применува оваа директива. Тие сектори се снабдувањето со гас, топлинска или 
електрична енергија (член 3), водоснабдувањето (член 4), транспортните услуги (член 5), 
поштенските услуги (член 6) и истражувањето заради вадење нафта, гас, јаглен или други 
цврсти горива, како и пристаништата и аеродромите (член 7). 

9        Член 3(1) од оваа директива предвидува: 

„Во однос на снабдувањето со гас и топлинска енергија, оваа директива се применува на 
следниве дејности: 

(a)      поставување или стопанисување на фиксни мрежи наменети за обезбедување јавни 
услуги во врска со производство, пренос или дистрибуција на гас или топлинска 
енергија; или 

(б)      снабдувањето со гас или топлинска енергија на таквите мрежи.“ 

10      Член 9 од оваа директива гласи: 
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„1.      Договор кој е наменет да опфаќа повеќе дејности е предмет на прописите 
применливи на дејноста за која главно е наменет. 

Меѓутоа, изборот помеѓу доделување еден договор и доделување повеќе посебни 
договори не смее да се направи со цел тој договор да се изземе од областа на примена 
на оваа директива или, доколку е потребно, од Директивата 2004/18/EЗ. 

2.    Ако една од дејностите за која е наменет договорот е предмет на оваа директива, а 
другата е предмет на горенаведената Директива 2004/18/EЗ и доколку објективно не е 
можно да се утврди за која дејност главно е наменет договорот, договорот ќе се додели 
во согласност со горенаведената Директива 2004/18/EЗ. 

…“ 

11      Членот 20(1) од оваа директива, со наслов „Договори доделени за цели различни од 
вршењето дејности кои се тука опфатени или за вршење такви дејности во трета земја“, 
предвидува: 

„Оваа директива не се применува на договорите што ги доделуваат договорните субјекти 
за цели кои се различни од вршењето на нивните дејности, како што е опишано во 
членовите од 3 до 7, или за вршење такви дејности во трета земја, во услови што не 
вклучуваат физичка употреба на мрежа или географска област во рамките на 
Заедницата.“ 

12      На крај, членот 30 од Директивата 2004/17, со наслов „Постапка за утврдување дали 
одредена дејност е директно изложена на конкуренција“, предвидува: 

„1.     Договорите наменети да овозможат вршење на дејност опфатена со членовите од 3 
до 7 не се предмет на оваа директива ако, во земјата-членка во која таа се врши, дејноста 
е директно изложена на конкуренција на пазарите до кои пристапот не е ограничен. 

2.      За целите на став 1, прашањето дали дејноста е директно изложена на конкуренција 
треба да се реши врз основа на критериумите кои се во согласност со одредбите за 
конкуренција содржани во Договорот, како што се карактеристиките на односните стоки 
или услуги, постоењето алтернативни стоки или услуги, цените и фактичкото или 
потенцијалното присуство на повеќе од еден доставувач на стоките или услугите за кои 
станува збор. 

…“ 

13      Во Наслов II, Поглавје II, Дел 3 од Директивата 2004/18 се наведени договорите кои се 
изземени од опфатот на оваа директива. Тука, меѓу другото, се вклучени договорите во 
секторите за водоснабдување, енергетика, транспорт и за поштенски услуги. Членот 12, 
којшто се однесува на овие договори, предвидува: 

„Оваа директива не се применува на договори за јавна набавка кои, според Директивата 
2004/17/ЕЗ, се доделени од договорни органи кои вршат една или повеќе од дејностите 
наведени во членовите од 3 до 7 од таа директива и се доделени за извршување на тие 
дејности, ... 

…“ 
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14     Горенаведеното законодавство на Заедницата е транспонирано во законодавството на 
Австрија преку сојузниот Закон за доделување договори за јавни набавки 
(Bundesvergabegesetz) од 2006 година. 

Спорот во главната постапка и прашањата во постапката за прелиминарна одлука 

15       Претпријатието Fernwärme Wien било формирано со основачки акт од 22 јануари 1969 
година за целите на обезбедување централно греење за домаќинствата, јавните 
установи, канцелариите, претпријатијата итн. на територијата на Градот Виена. За таа цел, 
претпријатието користи енергија произведена од отстранување на отпад, наместо 
енергија од необновливи извори. 

16     Претпријатието Fernwärme Wien, коешто има статус на правно лице, е во целосна 
сопственост на Градот Виена, кој ги именува и разрешува управителите и членовите на 
надзорниот одбор на претпријатието и ги ослободува од одговорност. Покрај тоа, преку 
Kontrollamt der Stadt Wien (Контролната служба на Градот Виена), градот, исто така, е 
овластен да го следи економското и финансиското управување на претпријатието. 

17      Покрај дејностите поврзани со централното греење, претпријатието Fernwärme Wien е 
вклучено и во општо планирање на ладилните постројки кај големи проекти за 
недвижности. Во рамките на таа дејност претпријатието има конкуренција од други 
претпријатија. 

18      На 1 март 2006 год., претпријатието Fernwärme Wien започнало постапка за прибирање 
понуди за поставување ладилни постројки во иден трговски комплекс во Виена, 
наведувајќи дека конкретниот договор не бил предмет на австриското законодавство за 
јавните набавки. Друштвото Ing. Aigner учествувало во ова постапка со своја понуда. 
Откако горенаведеното друштво било известено, на 18 мај 2006 год., дека неговата 
понуда нема да биде земена предвид поради негативните референци, тоа ја оспорило 
оваа одлука пред националниот суд, тврдејќи дека требало да се применат правилата на 
Заедницата за јавните набавки. 

19      Националниот суд забележува дека дејностите на претпријатието Fernwärme Wien во 
врска со стопанисувањето на фиксна мрежа за централно греење несомнено спаѓаат во 
опфатот на Директивата 2004/17. Меѓутоа, неговите дејности во врска со ладилните 
постројки не спаѓаат во рамки на примената на оваа директива. Затоа надлежниот суд 
прашува дали второнаведените дејности, исто така, се предмет на одредбите од таа 
директива со примена, кога тоа е соодветно, на начелата утврдени во предметот C 44/96 
Mannesmann Anlagenbau Austria и др. [1998] ИЕС, стр. I-73, ставови 25 и 26, пристап што е 
општо познат во доктрината како „теорија на контаминација“ (contagion theory). Согласно 
со толкувањето дадено од националниот суд од таа пресуда, кога една дејност што ја 
врши одредено тело спаѓа во опфатот на директивите за јавните набавки, сите други 
дејности што ги врши тоа тело, независно од нивниот евентуален индустриски или 
комерцијален карактер, исто така, се предмет на овие директиви. 

20      Доколку пресудата во Mannesmann Anlagenbau Austria и др. се однесува само на 
договорните органи  и, поточно, на концептот на „тела регулирани со јавното право“, во 
смисла дека, кога одредено тело задоволува потреби од општ интерес, што не се од 
индустриски или комерцијален карактер, треба да се смета како „тело регулирано со 
јавното право“ во смисла на правилата на Заедницата, независно дали тоа истовремено 
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врши и други дејности од различен карактер, националниот суд прашува дали 
претпријатието Fernwärme Wien претставува тело регулирано со јавното право, односно 
договорен орган, во смисла на Директивите 2004/17 и 2004/18. 

21     На крај, националниот суд прашува дали, кога одредено тело врши дејности што не се од 
индустриски или комерцијален карактер и, истовремено, врши дејности во конкурентни 
услови, дали е возможно да се разграничат второнаведените дејности и тие да не се 
вклучат во опфатот на правилата на Заедницата за јавните набавки, ако може да се 
воспостави разграничување помеѓу овие два вида на дејности и, оттука, отсуство на 
економско влијание помеѓу нив. Во тој однос, националниот суд упатува на точка 68 од 
мислењето на генерален адвокат Jacobs од 21 април 2005 год. во предметот којшто, по 
повлекувањето на барањето за прелиминарна одлука, доведе до наредбата за 
отстранување од регистарот на 23 март 2006 год. (предмет C-174/03 Impresa Portuale di 
Cagliari, којшто не е објавен во ИЕС), каде што се предлага да се ублажи во таа смисла 
начелото кое произлегува од пресудата во Mannesmann Anlagenbau Austria и други. 

22      Имајќи го предвид горенаведеното, Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Советот за 
правна заштита на јавните набавки за покраината Виена) одлучил да ја прекине 
постапката и да ги поднесе следните прашања до Судот за прелиминарна одлука: 

„1.      Дали Директивата 2004/17... треба да се толкува во смисла дека одреден договорен 
субјект кој врши една или повеќе секторски дејности наведени во членот 3 од оваа 
директива, исто така, спаѓа во опфатот на оваа директива и во однос на друга 
дејност што субјектот истовремено ја извршува во конкурентни услови? 

2.       Во случај тоа да важи само за договорните органи: дали претпријатие како што е 
Fernwärme Wien треба да се квалификува како тело регулирано со јавното право во 
смисла на Директивата 2004/17 или Директивата 2004/18... ако тоа обезбедува 
централно греење во одредена област без вистинска конкуренција, или треба да се 
земе предвид пазарот за домашно греење којшто, исто така, вклучува извори на 
енергија како што се снабдувањето со гас, нафта, јаглен итн.? 

3.       Дали дејност што се врши во конкурентни услови од одредено претпријатие коешто, 
исто така, врши и дејности што не се од индустриски или комерцијален карактер 
треба да се вклучи во опфатот на Директивата 2004/17 или Директивата 2004/18 
доколку, преку ефективни мерки, како што се посебните биланси на состојба и 
сметки, може да се исклучи вкрстено финансирање на дејностите кои се вршат во 
конкурентни услови?“ 

Прашањата во постапката за прелиминарна одлука 

За првото прашање 

23      Со ова прашање, националниот суд прашува дали договорен субјект во смисла на 
Директивата 2004/17, којшто врши дејности во еден од секторите наведени во членовите 
од 3 до 7 од оваа директива, треба да ја применува постапката утврдена во директивата 
за доделувањето договори за дејностите што субјектот истовремено ги врши, во 
конкурентни услови, во сектори што не се регулирани со овие одредби. 
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24      За да се одговори на ова прашање, треба да се истакне дека Директивите 2004/17 и 
2004/18 имаат важни разлики како во однос на субјектите што се предмет на правилата 
утврдени во соодветните директиви, така и во однос на нивниот карактер и опфат. 

25      Најпрво, во однос на субјектите на кои се применуваат правилата од овие директиви, 
треба да се забележи дека, за разлика од Директивата 2004/18 којашто, врз основа на 
член 1(9), првиот потстав, се применува за „договорни органи“, Директивата 2004/17, во 
член 2, упатува на „договорни субјекти“. Од членот 2(2)(а) и (б) од Директивата 2004/17 се 
забележува дека оваа директива не се применува само на договорните субјекти кои се 
„договорни органи“, туку и на оние кои се „јавни претпријатија“ или претпријатија кои 
функционираат врз основа на „специјални или ексклузивни права дадени од надлежен 
орган на земјата-членка“, доколку овие субјекти вршат една од дејностите наведени во 
членовите од 3 до 7 од оваа директива. 

26      Второ, од членовите од 2 до 7 од Директивата 2004/17 произлегува дека усогласувањето 
коешто таа го обезбедува не ги опфаќа сите сфери од економската активност, туку се 
однесува на точно дефинирани сектори, што исто така е потврдено со фактот дека оваа 
директива е позната како „секторската директива“. Од друга страна, Директивата 2004/18 
ги опфаќа речиси сите сектори од економскиот живот и затоа е општо позната како 
„општата директива“. 

27      Во овие околности, на самиот почеток треба да се наведе дека општата примена на 
Директивата  2004/18 и ограничената примена на Директивата 2004/17 наложуваат 
одредбите на втората директива да се толкуваат рестриктивно. 

28      Границите помеѓу примените на овие две директиви, исто така, се одредени со јасни 
одредби. Имено, членот 20(1) од Директивата 2004/17 предвидува дека таа не се 
применува на договорите што ги доделуваат договорните субјекти за цели кои се 
различни од вршењето на нивните дејности како што е опишано во членовите од 3 до 7 
од оваа директива. Еквивалентот на оваа одредба во Директивата 2004/18 е членот 12, 
првиот став, којшто предвидува дека таа не се применува на договори за јавна набавка 
кои се доделени од договорни органи кои вршат една или повеќе од дејностите наведени 
во членовите од 3 до 7 од Директивата 2004/17. 

29      Според тоа, примената на Директивата 2004/17 е строго ограничена, што не дозволува 
постапките утврдени во неа да се применуваат надвор од нејзиниот опфат. 

30      Следствено, горенаведените одредби не оставаат простор за примена, во контекст на 
Директивата 2004/17, на пристапот познат како „теорија на контаминација“ развиен по 
пресудата за предметот Mannesmann Anlagenbau Austria и други. Таа пресуда е донесена 
од Судот во контекст на Директивата на Советот 93/37/ЕЕЗ од 14 јуни 1993 година во 
врска со усогласувањето на постапките за доделување договори за јавна набавка на 
работи (Сл. весник 1993 L 199, стр. 54), односно, во област што сега спаѓа во опфатот на 
Директивата 2004/18. 

31      Според тоа, како што правилно забележуваат, меѓу другото, Владите на Унгарија, Австрија 
и Финска, како и Комисијата на Европските заедници, во опфатот на Директивата 2004/17 
спаѓаат само договорите доделени од субјект кој е „договорен субјект“ во смисла на оваа 
директива, во врска со извршувањето дејности во секторите наведени во членовите од 3 
до 7 од споменатата директива. 
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32      Покрај тоа, овој заклучок произлегува и од пресудата за здружените предмети C-462/03 и 
C-463/03 Strabag и Kostmann [2005] ИЕС, стр. I-5397, став 37. Во оваа пресуда, Судот 
одлучил дека, ако одреден договор не се однесува на извршувањето на една од 
дејностите регулирани со секторската директива, тој ќе се регулира со правилата 
утврдени во директивите, кои во зависност од случајот, се однесуваат на доделувањето 
договори за јавна набавка на стоки, работи или услуги. 

33      Имајќи го предвид горенаведеното, одговорот на првото прашање треба да биде дека 
договорниот субјект, во смисла на Директивата 2004/17, е должен да ја применува 
постапката утврдена во оваа директива само за доделувањето на договори кои се 
однесуваат на дејностите што тој субјект ги врши во еден или повеќе од секторите 
наведени во членовите од 3 до 7 од оваа директива. 

За второто прашање 

34      Со второто прашање, националниот суд прашува дали субјект како што е претпријатието 
Fernwärme Wien треба да се смета како тело регулирано со јавното право во смисла на 
Директивата 2004/17 или на Директивата 2004/18. 

35      Во тој однос, треба да се има предвид дека, како што е наведено во ставот 5 од оваа 
пресуда, одредбите од членот 2(1)(а), вториот потстав од Директивата 2004/17 и членот 
1(9), вториот потстав од Директивата 2004/18 содржат исти дефиниции за концептот на 
„тело регулирано со јавното право“. 

36      Од овие одредби јасно произлегува дека под „тело регулирано со јавното право“ се 
подразбира секое тело кое, прво, е основано заради специфична намена за 
задоволување на потребите од општ интерес што не се од индустриски или комерцијален 
карактер, второ, има статус на правно лице и, трето, во најголем дел, е финансирано од 
државата, регионалните или локалните органи или од други тела регулирани со јавното 
право, или е предмет на надзор на управувањето од страна на тие тела, или има 
административен, управен или надзорен одбор, во кој повеќе од половина од членовите 
се именувани од државата, регионалните или локалните органи или од други тела 
регулирани со јавното право. Согласно со праксата на Судот, овие три услови се 
кумулативни (предмет C-237/99 Комисија/Франција [2001] ИЕС, стр. I-939, став 40 и 
цитираната судска пракса). 

37    Покрај тоа, концептот на „тело регулирано со јавното право“ треба да се толкува 
функционално бидејќи целта на директивите во однос на доделувањето договори за 
јавна набавка е да се избегне, меѓу другото, можноста одредено тело кое е финансирано 
или контролирано од државата, регионалните или локалните органи или од другите тела 
регулирани со јавното право да се раководи од други фактори наместо од економските, 
(предмет C-337/06 Bayerischer Rundfunk и други [2007] ИЕС, стр. I-0000, ставови 36 и 37 и 
цитираната судска пракса). 

38      Во конкретниот предмет, јасно е дека последните два критериума одредени со правилата 
од ставот 36 од оваа пресуда се исполнети, имајќи предвид дека претпријатието 
Fernwärme Wien има статус на правно лице и дека Градот Виена целосно го поседува 
капиталот на тој субјект и го контролира неговото економско и финансиско управување. 
Затоа останува да се разгледа дали субјектот бил основан со специфична намена за 
задоволување на потребите од општ интерес што не се од индустриски или комерцијален 
карактер. 
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39      Најпрво, за да се утврди за каква цел е основан конкретниот субјект и каков е карактерот 
на потребите што тој ги задоволува, соодветно е да се истакне дека, како што се 
забележува од документите пред Судот, претпријатието Fernwärme Wien е основано со 
специфична намена за обезбедување централно греење за домаќинствата, јавните 
установи, канцелариите, претпријатијата итн. на територијата на Градот Виена, преку 
употреба на енергија произведена од согорување на отпадот. На расправата пред Судот, 
беше наведено дека, во моментот, системот на греење опслужува околу 250.000 
домаќинства, бројни канцеларии и индустриски постројки и, практично, сите јавни 
згради. Снабдувањето со греење на урбана област преку еколошки процес несомнено 
претставува цел од општ интерес. Затоа не може да се оспори дека претпријатието 
Fernwärme Wien е основано со специфична намена за задоволување на потребите од 
општ интерес. 

40      Во тој однос, не е важно дека овие потреби, исто така, се задоволуваат или можат да се 
задоволат и од приватни претпријатија. Важно е дека треба да се работи за потреби кои, 
поради причини од општ интерес, државата или одреден регионален орган најчесто 
одлучуваат да ги задоволат самите или врз коишто сакаат да имаат доминантно влијание 
(види, во таа смисла, предмет C-360/96 BFI Holding [1998] ИЕС, стр. I-6821, ставови 44, 47, 
51 и 53, како и здружени предмети C-223/99 и C-260/99 Agorà и Excelsior [2001] ИЕС, стр. 
I-3605, ставови 37, 38 и 41). 

41      Второ, за да се утврди дека потребите што ги задоволува конкретниот субјект во главната 
постапка не се од индустриски или комерцијален карактер, треба да се земат предвид 
сите релевантни закони и факти, како што се околностите во периодот кога субјектот бил 
основан и условите во кои тој ја врши својата дејност. Во тој однос, важно е да се 
провери, меѓу другото, дали конкретниот субјект ги врши своите дејности во услови на 
конкуренција (предмет C-18/01 Korhonen[2003] ИЕС, стр. I-5321, ставови 48 и 49). 

42      Како што е наведено во ставот 39 од оваа пресуда, претпријатието Fernwärme Wien било 
основано со специфична намена за обезбедување централно греење на територијата на 
Градот Виена. Неспорно е дека основањето на овој субјект не било поттикнато од 
желбата за остварување добивка. Иако не е исклучено дека овие дејности можат да 
генерираат добивка распределена во форма на дивиденди помеѓу акционерите на 
субјектот, генерирањето на оваа добивка не ја сочинува неговата главна цел (види, во таа 
смисла, Korhonen, став 54). 

43     Следствено, во однос на релевантната економска средина или, поточно, релевантниот 
пазар што треба да се разгледа за да се утврди дали конкретниот субјект ги врши своите 
дејности во конкурентни услови, како што предлага генералниот адвокат во точките 53 и 
54 од неговото мислење, со оглед на функционалното толкување на концептот на „тело 
регулирано со јавното право“, треба да се земе предвид секторот за којшто е основано 
претпријатието Fernwärme Wien, односно обезбедувањето на централно греење преку 
употреба на енергија произведена со согорување на отпад. 

44     Од одлуката за упатување на барањето е очигледно дека претпријатието Fernwärme Wien 
има речиси монополска положба во тој сектор, бидејќи другите две претпријатија кои 
работат во истиот сектор се со незначителна големина и затоа не претставуваат реални 
конкуренти. Покрај тоа, во овој сектор постои значителен степен на автономија, затоа што 
системот за централно греење многу тешко би можел да се замени со друга форма на 
енергија, бидејќи за тоа би биле потребни опсежни градежни работи за пренамена. На 
крај, Градот Виена му придава особена важност на овој систем за греење и од еколошки 
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причини. Оттука, имајќи го предвид притисокот од мислењето на јавноста, градот не би 
дозволил да се отстрани овој систем, дури и кога тој би работел во загуба. 

45     Со оглед на разните индикации наведени од националниот суд и како што забележува 
генералниот адвокат во точката 57 од неговото мислење, во моментов, претпријатието 
Fernwärme Wien е единственото претпријатие кое е во состојба да ги задоволи овие 
потреби од општ интерес во релевантниот сектор и затоа при доделувањето на своите 
договори тоа може да одлучи да се раководи од други фактори наместо од економските. 

46     Во пресудите за предметите BFI Holding (став 49) и Agorà и Excelsior (став 38), Судот 
одлучил дека постоењето на развиена конкуренција може да е показател во поддршка на 
заклучокот дека не станува збор за потреба од општ интерес којашто не е од индустриски 
или комерцијален карактер. Во околностите од предметот во главната постапка, од 
барањето за прелиминарна одлука јасно се забележува дека критериумот што наложува 
постоење на развиена конкуренција воопшто не е исполнет. 

47      Треба да се има предвид дека не е важно дали, покрај неговата должност за 
задоволување на потребите од општ интерес, субјектот слободно може да врши други 
дејности на профитна основа, под услов и понатаму да се грижи за потребите за коишто е 
специфично наменет. Делот што го заземаат дејствијата кои субјектот ги врши на 
профитна основа во рамки на севкупните дејности, исто така, не е важен за 
класификацијата на субјектот како тело регулирано со јавното право (види, во таа смисла, 
Mannesmann Anlagenbau Austria и други, став 25; Korhonen, ставови 57 и 58; како и 
предмет C-373/00 Adolf Truley [2003] ИЕС, стр. I-1931, став 56). 

48      Имајќи ги предвид горенаведените забелешки, одговорот на второто прашање треба да 
биде дека субјект како што е претпријатието Fernwärme Wien треба да се смета како тело 
регулирано со јавното право во смисла на членот 2(1)(а), вториот потстав од Директивата 
2004/17 и членот 1(9) од Директивата 2004/18. 

За третото прашање 

49      Со третото прашање, националниот суд прашува дали сите договори кои се доделени од 
субјект што е класификуван како тело регулирано со јавното право, во смисла на 
Директивата 2004/17 или на Директивата 2004/18, треба да подлежат на правилата на 
едната или другата директива доколку, преку ефективни мерки, може да се направи јасна 
поделба помеѓу дејностите што тоа тело ги врши при исполнувањето на својата задача да 
ги задоволи потребите од општ интерес и дејностите кои ги врши во конкурентни услови, 
со цел да може да се исклучи вкрстено финансирање помеѓу двата вида дејности. 

50      Треба да се има предвид дека проблематиката во основата на тоа прашање за прв пат е 
разгледана од Судот во предметот што доведе до пресудата во Mannesmann Anlagenbau 
Austria и други поврзана со толкувањето на Директивата 93/37 за договорите за јавна 
набавка на работи. Судот донесе заклучок, во став 35 од таа пресуда, дека сите договори 
кои ги склучува одреден договорен орган, независно од нивниот карактер, треба да 
подлежат на правилата на таа директива. 

51      Судот го потврди тој став, во однос на договорите за јавна набавка на услуги, во 
пресудите за предметите BFI Holding (ставови 55 и 56) и Korhonen (ставови 57 и 58) и, во 
однос на договорите за јавна набавка на стоки, во пресудата за предметот Adolf 
Truley (став 56). Тој став, исто така, се применува за Директивата 2004/18, којашто 
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претставува преработка на одредбите од сите претходни директиви за доделувањето 
договори за јавни набавки кои таа ги наследила (види, во таа смисла, Bayerischer 
Rundfunk, став 30). 

52     Овој заклучок, исто така, важи и за субјектите кои користат сметководствен систем 
наменет за да се направи јасна внатрешна поделба помеѓу дејностите кои тие ги вршат 
при исполнувањето на својата задача да ги задоволат потребите од општ интерес и 
дејностите кои ги вршат во конкурентни услови. 

53      Како што истакнува генералниот адвокат во точките 64 и 65 од неговото мислење, 
дозволено е да се појават сериозни сомневања дека, во реалноста, е возможно да се 
воспостави таква поделба помеѓу различните дејности на еден субјект кој претставува 
едно правно лице што има еден систем на средства и имот и чии што административни и 
управни одлуки се донесуваат на единствен начин, дури и кога би се игнорирале голем 
број други практични пречки во однос на контролата, априори и апостериори, на 
вкупната поделба помеѓу различните сфери на работата на конкретниот субјект и 
класификацијата на релевантната дејност во една или друга сфера. 

54      Оттука, имајќи ги предвид начелата на правна сигурност, транспарентност и 
предвидливост со коишто се уредува спроведувањето на постапките за сите јавни 
набавки, треба да се почитува праксата на Судот наведена во ставовите 50 и 51 од оваа 
пресуда. 

55      Сепак, како што се забележува од став 49 на оваа пресуда, прашањето што го поставува 
националниот суд истовремено се однесува на Директивите 2004/17 и 2004/18. 

56      Во тој однос, треба да се истакне дека, во контекст на разгледувањето на второто 
прашање во постапката за прелиминарна одлука, е констатирано дека субјект како што е 
претпријатието Fernwärme Wien треба да се смета како тело регулирано со јавното право, 
во смисла на Директивата 2004/17 и Директивата 2004/18. Покрај тоа, при 
разгледувањето на првото прашање во постапката за прелиминарна одлука, Судот 
донесе заклучок дека договорниот субјект, во смисла на Директивата 2004/17, е должен 
да ја применува постапката утврдена во оваа директива само за доделувањето на 
договори кои се однесуваат на дејностите што тој субјект ги врши во еден или повеќе од 
секторите наведени во членовите од 3 до 7 од оваа директива. 

57      Треба да се наведе дека, согласно со праксата на Судот, во опфатот на Директивата 
2004/17 спаѓаат договорите доделени во сферата на една од дејностите јасно наведени 
во членовите од 3 до 7 од Директивата 2004/17 и договорите коишто, иако имаат 
различен карактер и затоа нормално би спаѓале во опфатот на Директивата 2004/18, се 
користат при вршењето на дејностите дефинирани во Директивата 2004/17 (види, во таа 
смисла, Strabag и Kostmann, ставови 41 и 42). 

58      Според тоа, договорите доделени од субјект како што е претпријатието Fernwärme Wien 
се опфатени со постапките утврдени во Директивата 2004/17, бидејќи тие се поврзани со 
дејност што се извршува во секторите наведени во членовите од 3 до 7 од оваа 
директива. Меѓутоа, сите други договори кои се доделени од таков субјект во врска со 
вршењето на други дејности се опфатени со постапките утврдени во Директивата 
2004/18. 
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59      Затоа одговорот на третото прашање треба да биде дека сите договори кои се доделени 
од субјект што е класификуван како тело регулирано со јавното право, во смисла на 
Директивата 2004/17 или на Директивата 2004/18, кои се однесуваат на дејностите кои 
субјектот ги врши во еден или повеќе од секторите наведени во членовите од 3 до 7 од 
Директивата 2004/17, треба да подлежат на правилата на оваа директива. Меѓутоа, сите 
други договори кои се доделени од таков субјект во врска со вршењето на други дејности 
се опфатени со постапките утврдени во Директивата 2004/18. Секоја од овие две 
директиви се применува без разграничување помеѓу дејностите кои субјектот ги врши 
при исполнувањето на својата задача да ги задоволи потребите од општ интерес и 
дејностите кои ги врши во конкурентни услови, дури и кога постои сметководствен 
систем наменет за да направи јасна внатрешна поделба помеѓу овие дејности, со цел да 
се избегне вкрстено финансирање помеѓу овие сектори. 

 Трошоци 

60      Имајќи предвид дека оваа постапка, за странките во главната постапка, претставува еден 
дел од постапката што се води пред националниот суд, за трошоците треба да решава тој 
суд. Трошоците настанати при поднесување на забелешките до Судот, освен трошоците 
на странките, не се надоместуваат. 

Според наведеното, Судот (четврт совет) одлучи: 

1.       Договорниот субјект, во смисла на Директивата 2004/17/ЕЗ на Европскиот 
парламент и на Советот од 31 март 2004 година со која се усогласуваат постапките 
за набавки на субјектите кои работат во секторите за водоснабдување, 
енергетика, транспорт и за поштенски услуги, е должен да ја применува 
постапката утврдена во оваа директива само за доделувањето на договори кои се 
однесуваат на дејностите што тој субјект ги врши во еден или повеќе од секторите 
наведени во членовите од 3 до 7 од оваа директива. 

2.        Субјект како што е претпријатието Fernwärme Wien GmbH треба да се смета како 
тело регулирано со јавното право, во смисла на членот 2(1)(а), вториот потстав од  
Директивата 2004/17 и членот 1(9), вториот потстав од Директивата 2004/18/ЕЗ на 
Европскиот парламент и на Советот од 31 март 2004 година за усогласување на 
постапките за доделување договори за јавна набавка на работи, договори за 
јавна набавка на стоки и договори за јавна набавка на услуги. 

3       Сите договори кои се доделени од субјект што е класификуван како тело 
регулирано со јавното право, во смисла на Директивата 2004/17 или на 
Директивата 2004/18, кои се однесуваат на дејностите кои субјектот ги врши во 
еден или повеќе од секторите наведени во членовите од 3 до 7 од Директивата 
2004/17, треба да подлежат на правилата на оваа директива. Меѓутоа, сите други 
договори кои се доделени од таков субјект во врска со вршењето на други 
дејности се опфатени со постапките утврдени во Директивата 2004/18. Секоја од 
овие две директиви се применува без разграничување помеѓу дејностите кои 
субјектот ги врши при исполнувањето на својата задача да ги задоволи потребите 
од општ интерес и дејностите кои ги врши во конкурентни услови, дури и кога 
постои сметководствен систем наменет за да направи јасна внатрешна поделба 
помеѓу овие дејности, со цел да се избегне вкрстено финансирање помеѓу овие 
сектори. 
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C-295/05 Asemfo 
 

ПРЕСУДА НА СУДОТ (втор совет) 

19 април, 2007 година (*) 

(Барање за прелиминарна одлука – Допуштеност – Член 86(1) ЕЗ – Недостиг на самостојно 
значење – Елементи што овозможуваат Судот на правдата да даде целисходен одговор 
на поставените прашања – Директиви 92/50/ЕЕЗ, 93/36/ЕЕЗ и 93/37/ЕЕЗ – Национално 

законодавство што му овозможува на јавно претпријатие да извршува задачи по 
директен налог на јавните органи без да подлежи на општите правила за доделување 

договори за јавна набавка – Структура на внатрешно управување – Услови - Јавниот орган 
треба да има контрола врз одделен субјект аналогна на контролата што ја има врз своите 
сопствени одделенија – Одделниот субјект мора да го извршува главниот дел од своите 

дејности со јавниот орган или со органите што го контролираат)  

Во предметот С-295/05, 

БАРАЊЕ за прелиминарна одлука според членот 234 ЕЗ од Tribunal Supremo (Шпанија), 
донесено со решение од 1 април 2005 година, примено во Судот на 21 јули 2005 година, 
во постапката 

Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) 

 
против 

Transformación Agraria SA (Tragsa), 

Administración del Estado, 

СУДОТ (втор совет), 

составен од г. C.W.A. Timmermans, претседател на советот, г. R. Schintgen, г-ѓа R. Silva de 
Lapuerta, г. G. Arestis (судија-известител) и г. L. Bay Larsen, судии, 

генерален адвокат: г. L.A. Geelhoed, 

секретар: г. H. von Holstein, заменик секретар, 

имајќи ја предвид писмената постапка и во врска со расправата од 15 јуни 2006 година, 

по разгледување на забелешките доставени: 

–         за Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), од г. D.P. Thomas de Carranza 
y Méndez de Vigo, правобранител, како и од адвокатот R. Vázquez del Rey Villanueva, 

–         за Transformación Agraria SA (Tragsa), од адвокатите S. Ortiz Vaamonde и I. Pereña 
Pinedo, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60926&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=177865#Footnote*
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–        за Владата на Шпанија, од г. F. Díez Moreno, во својство на застапник, 

–        за Владата на Литванија, од г. D. Kriaučiūnas, во својство на застапник, 

–        за Комисијата на Европските заедници, од г. Х. Lewis и г. F. Castillo de la Torre, во 
својство на застапници, 

по сослушување на мислењето на генералниот адвокат на седницата од 28 септември 
2006 година, 

ја донесе следната  

Пресуда 

1        Барањето за прелиминарна одлука се однесува на прашањето дали, со оглед на членот 
86(1) ЕЗ, одредена земја-членка може да му додели правен режим на јавно претпријатие 
со којшто ќе му овозможи да врши дејности без да подлежи на Директивата на Советот 
92/50/ЕЕЗ од 18 јуни 1992 година за усогласување на постапките за доделувањето 
договори за јавна набавка на услуги (Сл. весник 1992 L 209, стр. 1), на Директивата 
93/36/ЕЕЗ од 14 јуни 1993 година за усогласување на постапките за доделување договори 
за јавна набавка на стоки (Сл. весник 1993 L 199, стр. 1), како и на Директивата 93/37/ЕЕЗ 
од 14 јуни 1993 година за усогласување на постапките за доделување договори за јавна 
набавка на работи (Сл. весник 1993 L 199, стр. 54) и дали тие директиви не допуштаат 
таков статус. 

2        Барањето е поднесено во постапката помеѓу Asociación Nacional de Empresas Forestales 
(Националното здружение на шумски претпријатија, во натамошниот текст: „Asemfo“) и 
Administración del Estado (државната администрација), во однос на жалбата за правниот 
режим на друштвото Transformación Agraria SA (во натамошниот текст: „Tragsa“). 

  Законска рамка 

  Релевантни одредби од правото на Заедницата 

3         Член 1 од Директивата 92/50 гласи: 

„За целите на оваа директива: 

(a)      договор за јавна набавка на услуги е договор од финансиски интерес склучен во 
писмена форма помеѓу давател на услуги и договорен орган... 

… 

(б)      договорни органи се државата, регионалните и локалните органи, телата 
регулирани со јавното право, здруженија формирани од еден или повеќе такви 
органи или едно или повеќе такви тела регулирани со јавното право.  

…“ 
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4         Член 1 од Директивата 93/36 предвидува: 

„За целите на оваа директива: 

(a)      ’договори за јавна набавка на стоки‘ се договори од финансиски интерес склучени 
во писмена форма кои за предмет имаат купување, закуп, изнајмување или 
купување на одложено плаќање, со или без опција за купување, на стоки меѓу 
доставувач (физичко или правно лице) и еден од договорните органи дефиниран 
под (б) подолу. Испораката на таквите стоки може да вклучува дополнително и 
активности на поставување и вградување; 

(б)      ’договорни органи‘ се државата, регионалните и локалните органи, телата 
регулирани со јавното право, здруженија формирани од еден или повеќе такви 
органи или едно или повеќе такви тела регулирани со јавното право;  

...“ 

5        Член 1 од Директивата 93/37 гласи: 

„За целите на оваа директива: 

(a)      ’договори за јавна набавка на работи‘ се договори од финансиски интерес склучени 
во писмена форма меѓу изведувач и договорен орган како што е дефинирано под 
(б), кои за предмет имаат или извршување, или и проектирање и извршување на 
работи поврзани со една од дејностите наведени во Анекс II или работа 
дефинирана под (в), или реализација, со какви било средства, на работи кои 
одговараат на барањата утврдени од договорниот орган; 

(б)      ’договорни органи‘ се државата, регионалните и локалните органи, телата 
регулирани со јавното право, здруженија формирани од еден или повеќе такви 
органи или едно или повеќе такви тела регулирани со јавното право;  

…“ 

  Релевантните одредби од националното законодавство  

  Законодавството за јавните набавки 

6         Член 152 од Законот 13/1995 за јавните набавки од 18 мај 1995 година (BOE бр. 119 од 19 
мај 1995 год., стр. 14601) во својата пречистена верзија одобрена со Кралскиот 
законодавен декрет 2/2000 од 16 јуни 2000 год. (BOE бр. 148 од 21 јуни 2000 год., стр. 
21775), (во натамошниот текст: „Законот 13/1995“), гласи: 

„1.      Администрацијата може да извршува работи користејќи ги своите сопствени 
служби и своите сопствени човечки или материјални ресурси, или во соработка со 
приватни изведувачи, под услов, во тој случај, вредноста на конкретните работи да биде 
помала од..., доколку постои една од следниве околности: 

(a)      Кога администрацијата има на располагање фабрики, магацини, работилници или 
технички или индустриски служби погодни за извршување на предвидените 
работи, тогаш вообичаено треба да се искористи тој начин на извршување. 
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…“ 

7         Член 194 од Законот 13/1995 предвидува: 

„1.      Администрацијата може да произведува подвижен имот користејќи ги своите 
сопствени служби и своите сопствени човечки или материјални ресурси, или во соработка 
со приватни изведувачи, под услов, во тој случај, вредноста на конкретните работи да 
биде помала од максималниот износ утврден во членот 177(2), доколку постои една од 
следниве околности: 

(a)      Кога администрацијата има на располагање фабрики, магацини, работилници или 
технички или индустриски служби погодни за извршување на предвидените работи, 
тогаш вообичаено треба да се искористи тој начин на извршување. 

…“ 

Правниот режим на друштвото Tragsa 

8        Основањето на Tragsa било во рамки на член 1 од Кралскиот декрет 379/1977 од 21 
јануари 1977 година (BOE бр. 65 од 17 март 1977 год., стр. 6202). 

9        Правниот режим на Tragsa утврден во тој кралски декрет бил последователно менуван сè 
до усвојувањето на Законот 66/1997 за фискални, административни и социјални мерки од 
30 декември 1997 година (BOE бр. 313 од 31 декември 1997 год., стр. 38589), изменет со 
Законот 53/2002 од 30 декември 2002 година (BOE бр. 313 од 31 декември 2002 година, 
стр. 46086) и Законот 62/2003 од 30 декември 2003 година (BOE бр. 313 од 31 декември 
2003 година, стр. 46874 (во натамошниот текст: „Закон 66/1997“). 

10      Според член 88 од Законот 66/1997, со наслов „Правен статус“: 

„1.      [Tragsa] е друштво во државна сопственост... коешто обезбедува основни услуги во 
областа на руралниот развој и заштитата на животната средина, во согласност со 
одредбите од овој закон. 

2.     Автономните заедници можат да учествуваат во капиталот на Tragsa со купување 
акции за чие пренесување е потребно одобрение од Министерството за економија и 
финансии, а на предлог од Министерството за земјоделство, рибарство и храна и 
Министерството за животна средина.  

3.      Предмет на работење на Tragsa е: 

(a)     извршување секакви видови дејности, работи и услуги во областа на земјоделството, 
сточарството, шумарството, руралниот развој, зачувувањето и заштитата на 
природата и животната средина, аквакултурата и рибарството, како и дејности 
неопходни за подобрување на користењето на природните ресурси и управувањето 
со нив, особено, извршувањето работи за зачувување и збогатување на историското 
наследство на Шпанија во руралните средини... ;  

(б)      изработка на студии, планови и проекти и секаков вид советодавна и техничка 
помош и обука во областа на земјоделството, шумарството, руралниот развој, 
заштитата и подобрувањето на животната средина, аквакултурата и рибарството, 
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зачувување на природата, како и во областа на користењето на природните ресурси 
и управувањето со нив;   

(в)      дејности во областа на земјоделството, сточарството, шумарството и аквакултурата 
и трговија со производите од тие дејности, управување и стопанисување со фарми, 
планини, земјоделски и шумски центри и центри за заштита на природата и 
управување со отворен простор и природни ресурси; 

(г)      унапредување, развој и приспособување на нови техники, опрема и системи 
наменети за земјоделството, шумарството, животната средина, аквакултурата и 
рибарството, за заштита на природата и за одржливо искористување на нејзините 
ресурси;  

(д)      производството и трговија со подвижни предмети од иста природа; 

(ѓ)      превенција и борба против штетници и болести кај растенијата и животните и 
против шумски пожари, како и извршување работи и задачи за техничка поддршка 
во итни случаи; 

(е)      финансирање на изградба или стопанисување со инфраструктури во областа на 
земјоделството и животната средина и на опрема за населението во руралните 
средини, како и основање друштва и земање удел во друштва што се веќе 
основани, чии цели се поврзани со предметот на работење на претпријатието;  

(ж)      извршување, на барање од трети лица, на дејности, работи, техничка поддршка, 
совети и услуги во областа на руралното стопанство, земјоделството, шумарството и 
животната средина, во рамки и надвор од националната територија, директно или 
преку своите подружници. 

4.     Како инструмент и како техничка служба на администрацијата, друштвото Tragsa е 
должно, самостојно или преку своите подружници, да извршува работи што му се 
доверени од страна на општата државна администрација, од автономните заедници или 
од јавните тела што зависат од нив, во области што се во рамки на предметот на 
работење на друштвото, а особено оние што се неодложни или што се наложени како 
резултат на прогласена итна состојба. 

… 

5.      Ниту друштвото Tragsa, ниту неговите подружници, не смеат да учествуваат во 
постапки за јавни набавки објавени од јавните органи чиј инструмент се токму тие. 
Меѓутоа, кога се нема пријавено ниту еден понудувач, на друштвото Tragsa може да му се 
довери изведувањето на активноста којашто е предмет на повикот за поднесување 
понуди.  

6.      Вредноста на работите, проектите, студиите и доставите извршени од друштвото 
Tragsa се утврдува со примена на соодветни тарифи на реализираните фази, при што тие 
тарифи ги определува надлежниот орган. Тие тарифи се пресметуваат на тој начин што ги 
одразуваат фактичките трошоци за извршување на работите, а нивната примена на 
реализираните фази служи како доказ за вложувањето или за обезбедените услуги. 
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7.      Договорите за работи, стоки, совети и поддршка и за услуги коишто Tragsa и 
неговите подружници ги склучуваат со трети лица остануваат предмет на одредбите од 
[Законот 13/1995], од аспект на објавувањето, постапките за јавна набавка и формите на 
набавка, под услов вредноста на договорите да е еднаква или поголема од вредноста 
утврдена во членовите 135(1), 177(2) и 203(2) од [тој закон].“ 

11      Кралскиот декрет 371/1999 од 5 март 1999 година со кој се утврдува режимот на 
друштвото Tragsa (BOE бр. 64 од 16 март 1999 година, стр. 10605, „Кралски декрет 
371/1999“) ги прецизира правните, финансиските и административните правила според 
кои се раководи тоа друштво и подружниците во нивниот однос со јавните органи, од 
аспект на управното дејствие во рамки на националната територија или надвор од неа, во 
нивното својство на инструмент и на техничка служба на тие администрации. 

12      Според член 2 од Кралскиот декрет 371/1999, целокупниот капитал на Tragsa е во 
сопственост на јавни субјекти.  

13     Според член 3 од Кралскиот декрет 371/1999, со наслов „Правен статус“, се предвидува: 

„1.      Друштвото Tragsa и неговите подружници се инструмент и техничка служба на 
општата државна администрација и на администрацијата на секоја од засегнатите 
автономни заедници. 

Разните одделенија или министерства во автономните заедници на горенаведените јавни 
администрации, како и телата во нивен состав и субјектите од која било природа што се 
поврзани со нив заради спроведување на нивните акциони планови, може да им го 
доверат на Tragsa или на неговите подружници извршувањето на работи и дејности 
неопходни за остварување на нивните овластувања и должности, како и дополнителни 
или помошни дејности во согласност со режимот утврден со овој кралски декрет. 

2.      Друштвото Tragsa и неговите подружници се должни да ги извршат работите и 
дејностите што им се доверени од администрацијата. Таа обврска се однесува исклучиво 
на задолженијата што им се доверени како инструмент и техничка служба за прашања во 
рамки на неговиот предмет на работење. 

3.      Преземањето дејствија во итни случаи, поради катастрофи или несреќи од каква 
било природа, што им е доверено од страна на надлежниот орган не само што е 
задолжително за Tragsa и за неговите подружници, туку има и приоритетен карактер.  

Во итни случаи кога јавните органи мора да преземат неодложни дејствија, тие може 
директно да му се обратат на друштвото Tragsa и на неговите подружници и да им дадат 
насоки за да ги преземат дејствијата неопходни за обезбедување што е можно 
поефикасна заштита за лицата и стоките, како и за одржување на услугите.  

За таа цел, друштвото Tragsa и неговите подружници се интегрираат во постојните 
механизми за превенција на опасности, како и во акционите планови и подлежат на 
протоколите што се спроведуваат. Во таква ситуација, по барање тие ги мобилизираат 
сите средства што им стојат на располагање.  

4.      Во врска со нивните односи на соработка со други органи или тела регулирани со 
јавното право, јавните органи може да ги понудат услугите на Tragsa и на неговите 
подружници што ги сметаат за свои инструменти, со цел другите органи или тела 
регулирани со јавното право да можат да ги користат како свој инструмент....  
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5.      … функциите на организирање, надзор и контрола во однос на Tragsa и на неговите 
подружници ги врши Министерството за земјоделство, рибарство и храна, како и 
Министерството за животна средина.  

6.      Односите на друштвото Tragsa и на неговите подружници со други органи како 
инструмент и техничка служба имаат инструментален, а не договорен карактер. 
Следствено, од секој аспект тие се интерни, зависни и потчинети.“  

14       Член 4 од Кралскиот декрет 371/1999, со наслов „Финансиска структура“, гласи:  

„1.      Според член 3 од овој кралски декрет, како компензација за извршените работи, за 
обезбедената техничка помош и совети, како и за испорачаните стоки и услуги што им се 
доверени, Tragsa и неговите подружници добиваат износ кој соодветствува на трошоците 
што ги имале преку примена на системот на тарифи утврден во овој член....  

2.      Тарифите се пресметуваат и се применуваат според фази на изведба, а на тој начин 
што ги одразуваат вкупните фактички трошоци за нивното извршување, независно дали 
тие се директни или индиректни.  

… 

7.      Новите тарифи, измените на постојните тарифи и постапките, механизмите и 
формулите за нивно ревидирање ги донесува секој од јавните органи чиј инструмент или 
техничка служба се друштвото Tragsa и неговите подружници. 

…“ 

15      На крај, член 5 од Кралскиот декрет 371/1999, со наслов „Административни правила на 
дејствување“, предвидува: 

„1.      Задолжителните дејствија што им се доверени на Tragsa или на неговите 
подружници, во зависност од случајот, се дефинираат во рамки на проекти, 
меморандуми или друга техничка документација...  

2.      Пред да го дефинираат барањето, надлежните органи ги одобруваат тие документи 
и ги следат задолжителните постапки и техничките, законските, буџетските и надзорните 
формалности, како и формалностите за одобрување во однос на расходот.  

3.      Барањето за секое задолжително дејствие се доставува официјално до друштвото 
Tragsa или до неговите подружници од страна на органите, во кое покрај соодветните 
информации, се наведуваат називот на органот, периодот на извршување, вредноста, 
соодветната буџетска ставка и, доколку е применливо, годишните износи на кои се 
заснова финансирањето и соодветниот износ, како и раководителот назначен за 
извршување на дејствието.  … 

…“ 

 Спорот во главната постапка и прашањата во постапката за прелиминарна пресуда 

16      Фактите, како што се утврдени во одлуката за упатување на барањето, може да се 
резимираат на следниов начин. 
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17      На 23 февруари 1996 година, здружението Asemfo изјавило жалба против друштвото 
Tragsa со тврдење дека Tragsa ја злоупотребува својата доминантна позиција на пазарот 
на работи, услуги и проекти во областа на шумарството во Шпанија, поради тоа што не се 
почитувале постапките за доделување договори утврдени во Законот 13/1995. Според 
Asemfo, посебниот статут на Tragsa му овозможува да извршува голем број дејности 
директно на барање од администрацијата, спротивно на начелата за јавни набавки и 
начелата за слободна конкуренција, со што се елиминира секаква конкуренција на 
шпанскиот пазар. Со тоа што е јавно претпријатие во смисла на правото на Заедницата, 
Tragsa не може да има привилегиран третман кога станува збор за правилата за јавни 
набавки, под изговор дека е техничка служба на администрацијата. 

18      Со решение на надлежниот орган од 16 октомври 1997 година, жалбата била одбиена со 
образложение дека Tragsa преставува служба на администрацијата, којашто нема 
овластувања за самостојно донесување одлуки и којашто е задолжена да ги изврши 
работите што се бараат од неа. Бидејќи друштвото Tragsa работи надвор од рамките на 
пазарот, неговите дејности не подлежат на Законот за конкуренцијата. 

19      Здружението Asemfo изјавило жалба против тоа решение до Tribunal de Defensa de la 
Competencia (Судот надлежен за конкуренција). Во пресудата донесена на 30 март 1998 
година, судот ја отфрлил жалбата со образложение дека дејностите што ги вршело 
друштвото Tragsa биле извршени од самата администрација и дека заради тоа не би 
можело да постои повреда на Законот за конкуренција, освен доколку друштвото не 
дејствувало самостојно.  

20      Здружението Asemfo изјавило жалба до Audiencia Nacional (Високиот национален суд) кој, 
пак, на 26 септември 2001 година, донел пресуда со која ја уважил пресудата донесена во 
првостепената постапка.  

21     Здружението Asemfo изјавило жалба поради погрешна примена на материјалното право 
(касација) против таа пресуда до Tribunal Supremo (Врховниот суд), тврдејќи дека Tragsa, 
како јавно претпријатие, не може да се смета за служба на администрацијата со што би 
му се овозможило да не ги почитува правилата за јавните набавки, како и тоа дека 
правниот статус на друштвото, според одредбите од член 88 од Законот 66/1997, не може 
да биде во согласност со правото на Заедницата. 

22      Со оглед на тоа дека друштвото Tragsa претставува „инструмент“ на администрацијата и 
дека неговото работење се сведува на спроведување на активностите што му ги 
наложуваат јавните органи, без да има можност да одбие или да ја утврди цената за 
своите активности, Tribunal Supremo изразил сомневање во однос на усогласеноста на 
правниот статус на Tragsa со правото на Заедницата, со оглед на праксата на Судот за 
примената на одредбите од правото на Заедницата кои се однесуваат на јавните набавки 
и на слободната конкуренција кај јавните претпријатија. 

23      Покрај тоа, имајќи предвид дека во предметот С-349/97 Шпанија/Комисија [2003] ИЕС, 
стр. I-3851, Судот се произнел, во однос на Tragsa, дека ова друштво треба да се смета за 
инструмент преку кој администрацијата директно дејствува, националниот суд наведува 
дека во предметот што го има пред себе има фактички околности коишто не биле земени 
предвид во таа пресуда, како што се силното учество на јавните органи на пазарот на 
работи во областа на земјоделството, што претставува негово значително нарушување, 
дури и ако дејностите на Tragsa законски не се поврзани со пазарот, бидејќи од гледна 
точка на правото, всушност администрацијата е таа што дејствува. 
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24      Под тие околности, Врховниот суд одлучил да ја прекине постапката и да ги упати 
следните прашања до Судот за прелиминарна одлука: 

„(1)      Дали член 86(1) ЕЗ дозволува одредена земја-членка на Европската унија да 
додели ex lege на јавно претпријатие, правен статус којшто му овозможува да 
извршува јавни работи без да подлежи на општите правила за доделување 
договори за јавна набавка преку прибирање понуди, кога не постојат посебни 
околности за итност или јавен интерес, воедно, под и над финансискиот праг 
утврден со европските директиви во тој однос? 

(2)      Дали таквиот правен режим е во согласност со одредбите на Директивите на 
Советот 93/36/ЕЕЗ и 93/37/ЕЕЗ, како и со Директивата на Европскиот парламент и 
на Советот 97/52/ЕЗ од 13 октомври 1997 година (Сл. весник 1997 L 328, стр. 1) и со 
Директивата на Комисијата 2001/78/ЕЗ од 13 септември 2001 година (Сл. весник 
2001 L 285, стр. 1) за изменување на трите претходни директиви, неодамна 
изменета со Директивата на Европскиот парламент и на Советот 2004/18/ЕЗ од 31 
март 2004 година за усогласување на постапките за доделување договори за јавна 
набавка на работи, договори за јавна набавка на стоки и договори за јавна набавка 
на услуги (Сл. весник 2004 L 134, стр. 114)? 

(3)      Дали изјавите содржани во пресудата ... во Шпанија против Комисијата, во секој 
случај, се применуваат на друштвото Tragsa и на неговите подружници, со оглед на 
останатата пракса на Судот во однос на јавните набавки, како и со оглед на фактот 
дека администрацијата му доверува на Tragsa извршување голем број работи што 
не подлежат на правилата за слободната конкуренција и дека таа ситуација може 
да предизвика значително нарушување на соодветниот пазар?“ 

 Прашањата во постапката за прелиминарна одлука 

 Допуштеност 

25      Друштвото Tragsa, Владата на Шпанија и Комисијата на Европските заедници ја 
оспоруваат надлежноста на Судот да се произнесе по барањето за прелиминарна одлука 
и, повикувајќи се на неколку аргументи, изразуваат сомневање за допуштеноста на 
прашањата поставени од националниот суд.  

26       Најпрво, тие прашања се однесуваат само на евалуацијата на националните мерки и 
поради тоа не потпаѓаат под надлежност на Судот. 

27       Потоа, тие прашања се хипотетички затоа што бараат одговор на проблеми коишто не се 
релевантни ниту поврзани со исходот на главната постапка. Доколку единствениот 
правен аргумент, на којшто се повикува здружението Asemfo, е повреда на правилата за 
јавните набавки, таквата повреда, сама по себе, не може да се смета за навод дека 
друштвото Tragsa врши злоупотреба на доминантната позиција на пазарот. Освен тоа, 
немало изгледи дека Судот може да биде повикан да ги толкува директивите за јавните 
набавки за потребите на постапките во рамки на националното правосудство, со цел да 
се утврди дали тоа друштво извршило злоупотреба на наводно доминантна позиција. 
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28       На крај, барањето за прелиминарна одлука не содржи информации за релевантниот 
пазар или за наводната доминантна позиција што Tragsa ја има на тој пазар. Исто така, 
тоа не содржи детални аргументи за применливоста на член 86 ЕЗ и не дава никакви 
забелешки за нивната примена во врска со член 82 ЕЗ. 

29      Прво, треба да се спомене дека според воспоставената судска пракса, иако не е задача на 
Судот да се произнесува за усогласеноста на националните правила со одредбите од 
правото на Заедницата за постапки поведени според членот 234 ЕЗ, бидејќи толкувањето 
на таквите правила треба да го вршат националните судови, Судот има надлежност на 
националните судови да им обезбеди насоки за толкувањето на правото на Заедницата, 
коишто се неопходни за да им се овозможи на овие судови да донесат одлука за 
усогласеноста на тие правила со одредбите од правото на Заедницата (предмет С-506/04 
Wilson [2006] ИЕС, стр. I-0000, ставовите 34 и 35, како и цитираната судска пракса). 

30       Второ, исто така, според воспоставената судска пракса, во контекст на соработката меѓу 
Судот на правдата и националните судови, предвидена во член 234 ЕЗ, само 
националниот суд пред кој била покрената тужбата и кој мора да преземе одговорност за 
понатамошното судско решение, со оглед на конкретните околности на предметот, треба 
да ја процени потребата од прелиминарна одлука, којашто ќе му овозможи да донесе 
пресуда, како и релевантноста на прашањата што ги доставува до Судот. Следствено, кога 
прашањата поставени од националните судови се однесуваат на толкувањето на дадена 
одредба од правото на Заедницата, Судот на правдата начелно е обврзан да се произнесе 
(види, особено, предмет C-286/02 Bellio F.lli [2004] ИЕС, стр. I-3465, став 27, како и 
предмет C-217/05 Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio [2006] 
ИЕС, стр. I-0000, ставовите 16 и 17 и цитираната судска пракса). 

31       Трето, според воспоставената судска пракса, барањето од националниот суд може да 
биде одбиено само доколку е сосема очигледно дека толкувањето на правото на 
Заедницата коешто се бара не е воопшто поврзано со актуелните факти на главната тужба 
или на нејзината цел, или кога проблемот е хипотетички или Судот го нема пред себе 
фактичкиот или правниот материјал неопходен за да даде целисходен одговор на 
прашањата поднесени до него (предмет С-238/05 Asnef-Equifax и Administración del 
Estado [2006] ИЕС, стр. I-0000, став 17, како и цитираната судска пракса). 

32       Покрај тоа, Судот, исто така, се произнел дека потребата да се обезбеди толкување на 
правото на Заедницата коешто би му користело на националниот суд му наложува на 
националниот суд да го дефинира фактичкиот  и законодавниот контекст на прашањата 
што ги поставува или, најмалку, да ги објасни фактичките околности на коишто се 
засноваат тие прашања (предмет C-205/05 Nemec [2006] ИЕС, стр. I-0000, став 25 и 
Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, став 26 и цитираната 
судска пракса). 

33       Во тој однос, според праксата на Судот, од суштинско значење е националниот суд да 
даде најмалку некакво објаснување за причините за изборот на одредбите од 
законодавството на Заедницата коишто бара да се протолкуваат, како и за врската што ја 
утврдува меѓу тие одредби и националното законодавство коешто се применува во 
спорот (Nemec, став 26 и здружени предмети С-94/04 и С-202/04 Cipolla и други [2006] 
ИЕС, стр. I-0000, став 38). 

34      Во предметот од главната постапка, иако несомнено е точно дека Судот не може самиот 
да се произнесе во однос на усогласеноста на правниот статус на Tragsa со правото на 
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Заедницата, нема ништо што би можело да го спречи Судот да ги даде насоките за 
толкување на правото на Заедницата, со што ќе му се овозможи на националниот суд да 
се произнесе по прашањето за усогласеноста на правниот статус на Tragsa со правото на 
Заедницата. 

35       Во такви околности, неопходно е да се провери дали, со оглед на судската пракса од 
ставовите од 31 до 33 од оваа пресуда, Судот пред себе го има фактичкиот и правниот 
материјал неопходен за да даде целисходни одговори на прашањата коишто му се 
поставени. 

36       Што се однесува до второто и третото прашање, важно е да се нагласи дека во барањето 
за прелиминарна одлука накратко, но прецизно, се изнесени фактите од кои произлегува 
главната постапка и релевантните одредби на применливото национално законодавство. 

37       Всушност, од одлуката јасно произлегува дека тие постапки биле поведени по жалбата 
изјавена од здружението Asemfo во однос на правниот статус на Tragsa бидејќи, според 
Asemfo, друштвото Tragsa може да извршува голем број активности по директно барање 
од администрацијата, без да се придржува до правилата за објавување утврдени во 
директивите кои се однесуваат на јавните набавки. Во рамки на тие постапки, Asemfo 
смета дека друштвото Tragsa, со тоа што е јавно претпријатие, не може да има 
привилегиран третман кога станува збор за правилата за јавните набавки, под изговор 
дека е техничка служба на администрацијата.  

38       Освен тоа, во врска со второто и третото прашање, повикувајќи се на праксата на Судот, 
барањето за прелиминарна одлука ги наведува, прво, причините поради коишто 
националниот суд бара толкување на директивите што се однесуваат на јавните набавки 
и, второ, врската меѓу законодавството на Заедницата и националното законодавство кое 
се применува во овој однос. 

39       Што се однесува до првото прашање, во врска со тоа дали правниот режим според 
којшто е уредено друштвото Tragsa е спротивен на член 86(1) ЕЗ, треба да се укаже дека 
според тој член, во однос на јавни претпријатија и претпријатија на кои земјите-членки 
им даваат посебни или ексклузивни права, земјите-членки немаат право ниту да 
донесуваат, ниту пак да одржуваат во сила каква било мерка спротивна на правилата 
содржани во Договорот за основање на Европската заедница, особено, којашто е 
спротивна на правилата предвидени во член 12 ЕЗ и во членовите од 81 ЕЗ до 89 ЕЗ. 

40       Според јасната формулација на член 86(1) ЕЗ произлегува дека оваа одредба нема 
самостојно значење, во смисла на тоа дека мора да се толкува во врска со релевантните 
правила од Договорот.  

41       Од барањето за прелиминарна одлука произлегува дека релевантната одредба на која се 
повикува националниот суд е членот 86(1) ЕЗ во врска со членот 82 ЕЗ. 

42       Во однос на тоа, во одлуката за упатување на барањето нема прецизни информации за 
постоење на доминантна позиција, за злоупотреба на таквата позиција од страна на 
Tragsa или за ефектот од таквата позиција врз трговијата меѓу земјите-членки. 

43       Покрај тоа, се чини дека со првото прашање националниот суд, во суштина, се повикува 
на активностите што може да се сметаат како договори за јавна набавка, претпоставка 
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врз основа на којашто од Судот се бара, во секој случај, да се произнесе за второто 
прашање.  

44       Од горенаведеното произлегува дека, за разлика од второто и третото прашање, Судот го 
нема пред себе фактичкиот и правниот материјал неопходен за да даде целисходен 
одговор на првото прашање.  

45       Оттука следи дека, додека првото прашање треба да се прогласи за недозволено, 
барањето за прелиминарна одлука е дозволено во однос на другите две прашања.  

 Основаност  

 За второто прашање 

46      Со второто прашање, националниот суд го прашува Судот дали правниот режим на 
друштвото Tragsa, што му овозможува да извршува активности без да подлежи на 
режимот утврден во тие директиви, е спротивен на Директивите 93/36 и 93/37. 

47      Најпрво, треба да се истакне дека независно од тоа што националниот суд се повикува на 
Директивите 97/52, 2001/78 и 2004/18, како од аспект на контекстот така и од аспект на 
датумот на фактите од спорот во главната постапка и карактерот на активностите на 
Tragsa, како што е опишано во членот 88(3) од Законот 66/1997, второто прашање би 
требало да се проучи имајќи ги предвид правилата определени во директивите кои се 
однесуваат на јавните набавки, имено, Директивите 92/50, 93/36 и 93/37 коишто се 
релевантни во овој случај. 

48      Во тој однос, треба да се спомене дека според дефинициите дадени во член 1(а) од секоја 
од директивите од претходниот став, договор за јавна набавка на услуги, стоки или 
работи подразбира постоење на договор од финансиски интерес во писмена форма меѓу 
давател на услуга, доставувач или изведувач, од една страна, и договорен орган, од друга 
страна, во смисла на членот 1(б) од овие директиви.  

49      Во овој случај, прво, треба да се констатира дека според членот 88(1) и (2) од Законот 
66/1997, Tragsa е друштво во државна сопственост чиј акционерски капитал може, исто 
така, да го поседуваат автономните заедници. Во членот 88(4) и во првиот потстав од 
членот 3(1) од Кралскиот декрет 371/1999 се наведува дека Tragsa претставува 
инструмент и техничка служба на општата државна администрација и на 
администрацијата на секоја од соодветните автономни заедници.  

50      Потоа, како што произлегува од членовите од 3(2) до (5) и 4(1), (2) и (7) од Кралскиот 
декрет 371/1999, друштвото Tragsa е обврзано да ги извршува наредбите на општата 
државна администрација, на автономните заедници и на јавните органи во нивен состав, 
во областите опфатени со предметот на работење на друштвото, без да може слободно 
да ги определува тарифите за своите дејности.  

51     На крај, според член 3(6) од Кралскиот декрет 371/1999, односите на Tragsa со тие јавни 
органи, доколку друштвото е инструмент и техничка служба на овие тела, не се договорни 
туку од секој аспект се внатрешни, зависни и потчинети.   

52      Здружението Asemfo тврди дека правниот однос што произлегува од наредбите што 
друштвото Tragsa ги добива, иако е формално едностран, всушност, покажува постоење 



230 

на неоспорна договорна врска со субјектот што ја дава наредбата, што е сосем јасно и од 
праксата на Судот. Во тој однос, Asemfo се повикува на предметот C-399/98 Ordine degli 
Architetti и други[2001] ИЕС, стр. I-5409. Под такви околности, дури и да се чини дека 
Tragsa дејствува според упатствата на јавните органи, тоа всушност е страна што влегува 
во договор со администрацијата, така што правилата за јавните набавки треба да се 
применуваат. 

53      Во тој однос, треба да се спомене дека во став 205 од пресудата за предметот Шпанија  
против Комисијата, Судот се произнел, иако во различен контекст од оној во главната 
постапка, дека со тоа што е инструмент или техничка служба на шпанската 
администрација, друштвото Tragsa е должно да извршува, самостојно или преку своите 
подружници, само работи што му се доверени од општата државна администрација, 
автономните заедници или од јавните органи во нивен состав.  

54      Треба да се забележи дека, доколку друштвото Tragsa нема слобода на одлучување ниту 
за прифаќањето на одредено барање од конкретните надлежни органи ниту, пак, за 
тарифата на своите услуги, а тоа треба да го утврди националниот суд, барањето за 
примена на релевантните директиви кои се однесуваат на постоењето на договор не е 
исполнето.  

55      Во секој случај, важно е да се спомене дека, според воспоставената пракса на Судот, во 
согласност со директивите кои се однесуваат на јавните набавки, објавувањето повик за 
поднесување понуди не е задолжително, дури и ако договорната страна претставува 
субјект којшто е правно различен од договорниот орган, кога се исполнети два услова. 
Прво, јавниот орган којшто е договорен орган мора да има контрола врз посебниот 
субјект аналогна на контролата што ја има врз своите сопствени одделенија и, второ, тој 
субјект мора да го извршува главниот дел од своите дејности со локалната власт или 
органи под чија контрола е (види, предмет C-107/98 Teckal [1999] ИЕС, стр. I-8121, став 50; 
предмет C-26/03 Stadt Halleand RPL Loclau [2005] ИЕС, стр. I-1 став 49; предмет С-84/03 
Комисија/Шпанија [2005] ИЕС, стр. I-139, став 38; предмет С-29/04 Комисија/Австрија 
[2005] ИЕС, стр. I-9705, став 34; и предмет С-340/04 Carbotermo и Consorzio Alisei [2006] 
ИЕС, стр. I-4137, став 33). 

56      Следствено, треба да се испита дали двата услова наложени со судската пракса наведена 
во претходниот став се исполнети во случајот на друштвото Tragsa. 

57      Што се однесува до првиот услов, во врска со контролата на јавниот орган, од праксата на 
Судот произлегува дека фактот што договорниот орган, самостојно или со други јавни 
органи, го поседува целосниот капитал во избраниот понудувач, по правило, покажува 
дека договорниот орган има контрола врз тоа друштво аналогна на контролата што ја има 
врз своите сопствени одделенија (Carbotermo и Consorzio Alisei, став 37). 

58      Во случајот од главната постапка, од списите на предметот произлегува, а тоа треба да се 
потврди од страна на националниот суд, дека 99% од капиталот на друштвото Tragsa е во 
директна сопственост на државата Шпанија, како и преку холдинг компанија и гарантен 
фонд и дека четири автономни заедници, коишто поседуваат по една акција, имаат 1% од 
таквиот капитал.  

59      Во тој однос, не може да се прифати аргументот дека тој услов е исполнет само кај 
активностите извршени на барање од државата, со исклучок на оние што се извршени на 
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барање од автономните заедници, во однос на коишто Tragsa мора да се смета за трето 
лице.  

60      Всушност, од членот 88(4) од Законот 66/1997, како и од членовите од 3(2) до (6) и членот 
4(1) и (7) од Кралскиот декрет 371/1999 произлегува дека друштвото Tragsa е обврзано да 
ги спроведува барањата добиени од јавните органи, вклучително и оние добиени од 
автономните заедници. Исто така, од тоа национално законодавство произлегува дека, 
како во своите односи со државата Шпанија, во рамки на своите активности со 
автономните заедници, како инструмент и техничка служба, друштвото Tragsa нема 
слобода да ги утврди тарифите за своите дејности и дека односите што ги има со нив не 
се договорни односи. 

61      Според тоа, се чини дека друштвото Tragsa не може да се смета за трето лице во однос на 
автономните заедници коишто имаат удел во неговиот капитал.  

62      Во однос на вториот услов, во врска со фактот дека главниот дел од дејностите на Tragsa 
мора да се извршуваат заедно со органот или органите на кои им припаѓа, од судската 
пракса произлегува дека ако неколку органи контролираат едно претпријатие, тој услов 
може да се исполни доколку тоа претпријатие го извршува главниот дел од своите 
дејности не задолжително со еден од тие органи туку заедно со сите тие органи 
(Carbotermo и Consorzio Alisei, став 70). 

63      Од главната постапка, како што произлегува од самите списи на предметот, друштвото 
Tragsa извршува повеќе од 55% од своите дејности со автономните заедници и речиси 
35% со државата. Според тоа, се чини дека главниот дел од дејностите на ова друштво се 
извршува со јавните органи и телата коишто го контролираат. 

64      Под такви околности, но под услов тоа да се потврди од националниот суд, се смета дека 
двата услова наложени со судската пракса наведена во став 55 од оваа пресуда се 
исполнети во овој случај.  

65      Од сите горенаведени произнесувања произлегува дека одговорот на второто прашање 
треба да гласи дека правен режим како оној на друштвото Tragsa што му овозможува, 
како јавно претпријатие кое дејствува како инструмент или техничка служба на неколку 
јавни органи, да извршува активности без да подлежи на режимот утврден во тие 
директиви, не е во спротивност со Директивите 92/50, 93/36 и 93/37 бидејќи, прво, 
соодветните јавни органи имаат контрола врз претпријатието аналогна на контролата што 
ја имаат врз своите сопствени одделенија и, второ, таквото претпријатие го извршува 
главниот дел од своите дејности заедно со овие органи.  

 За третото прашање 

66      Имајќи го предвид одговорот на второто прашање упатено од националниот суд, нема 
потреба да се даде одговор на третото прашање. 

 Трошоци 

67      Имајќи предвид дека оваа постапка, за странките во главната постапка, претставува еден 
дел од постапката што се води пред националниот суд, за трошоците треба да решава тој 
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суд.  Трошоците настанати при поднесување на забелешките до Судот, освен трошоците 
на странките, не се надоместуваат.  

Според наведеното, Судот (втор совет) одлучи: 

Директивата на Советот 92/50/ЕЕЗ од 18 јуни 1992 година за усогласување на 
постапките за доделување договори за јавна набавка на услуги, Директивата на Советот 
93/36/ЕЕЗ од 14 јуни 1993 година за усогласување на постапките за доделување 
договори за јавна набавка на стоки и Директивата на Советот 93/37/ЕЕЗ од 14 јуни 1993 
година за усогласување на постапките за доделување договори за јавна набавка на 
работи не забрануваат правен режим, како оној на друштвото Tragsa што му 
овозможува, како јавно претпријатие кое дејствува како инструмент и техничка служба 
на неколку јавни органи, да извршува активности без да подлежи на режимот утврден 
во овие директиви бидејќи, прво, конкретните јавни органи имаат контрола врз тоа 
претпријатие аналогна на контролата што ја имаат врз нивните сопствени одделенија и, 
второ, таквото претпријатие го извршува главниот дел од своите дејности заедно со 
овие органи.  
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ПРЕСУДА НА СУДОТ (трет совет) 

13 ноември, 2008 година (*) 

(Јавни набавки – Постапка за јавна набавка – Концесија за јавни услуги – Концесија за 
работа со општинска мрежа за кабелска телевизија – Доделена од страна на општина на 
меѓуопштинска задруга – Обврска за транспарентност – Услови – Вршење контрола врз 
концесионерот од страна на концедентот слична на контролата којашто концедентот ја 

врши врз сопствените служби) 

Во предметот C-324/07,  

БАРАЊЕ за прелиминарна одлука според членот 234 ЕЗ од Conseil d’État (Белгија), 
донесено со решение од 3 јули 2007 година, примено во Судот на 12 јули 2007 година, во 
постапката  

Coditel Brabant SA  

против 

Commune d’Uccle,  

Région de Bruxelles-Capitale,  

трето лице: 

Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé),  

СУДОТ (трет совет), 

составен од: г. A. Rosas, претседател на советот, г. A. Ó Caoimh, г. J.N. Cunha Rodrigues 
(судија-известител), г. J. Klučka и г. A. Arabadjiev, судии,  

генерален адвокат: г-ѓа V. Trstenjak,  

секретар: г-ѓа C. Strömholm, администратор,  

имајќи ја предвид писмената постапка и во врска со расправата од 9 април 2008 година,  

по разгледување на забелешките доставени: 

–       за Coditel Brabant SA, од адвокатите F. Tulkens и V. Ost,  

–        за Commune d’Uccle, од адвокатот P. Coenraets, 

–        за Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé), од адвокатите N. 
Fortemps и J. Bourtembourg, 

–        за Владата на Белгија, од г. J.C. Halleux, во својство на застапник, потпомогнат од г. B. 
Staelens, адвокат 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=68431&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=172419#Footnote*
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–       за Владата на Германија од г. M. Lumma и г. J. Möller, во својство на застапници, 

–        за Владата на Холандија, од г. C. Wissels и г. Y. de Vries, во својство на застапници, 

–         за Комисијата на Европските заедници од г. B. Stromsky и г. D. Kukovec, во својство 
на застапници,  

по сослушување на мислењето на генералниот адвокат на седницата од 4 јуни 2008 
година,  

ја донесе следната  

Пресуда 

1        Ова барање за прелиминарна одлука се однесува на толкувањето на членовите 43 ЕЗ и 49 
ЕЗ за начелата на еднаков третман и недискриминација врз основа на националност, како 
и придружната обврска за транспарентност.  

2        Барањето е поднесено во постапката поведена од Coditel Brabant SA (во натамошниот 
текст: „Coditel“) против Commune d’Uccle (во натамошниот текст: „Општината Uccle“), 
Région de Bruxelles-Capitale и Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision 
(Brutélé) (во натамошниот текст: „Brutélé“), во врска со доделувањето на концесија за 
управување со општинската мрежа за кабелска телевизија од страна на Општината Uccle 
на меѓуопштинска задруга. 

 Правен контекст  

Национално законодавство  

3        Член 1 од Законот од 22 декември 1986 година за меѓуопштински задруги (loi relative aux 
intercommunales) (Moniteur belge од 26 јуни 1987 год., стр. 9909; во натамошниот текст: 
Закон за меѓуопштински задруги) гласи:  

„Две или повеќе општини можат, во согласност со одредбите од овој Закон, да основаат 
здруженија со јасно определени цели од општински интерес. Тие здруженија во 
натамошниот текст се нарекуваат меѓуопштински задруги“. 

4        Член 3 од Законот предвидува:  

„Меѓуопштинските задруги се правни лица регулирани со јавното право, кои немаат 
комерцијален карактер, независно од нивната организациска форма или предмет на 
дејност“.  

5        Член 10 од Законот гласи:  

„Секоја меѓуопштинска задруга има генерално собрание, управен совет и ревизорски 
одбор“.  

6        Согласно со член 11 од Законот:  
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„Независно од соодносот на влоговите од различните страни во одобрениот капитал, 
општините секогаш располагаат и со мнозинството гласови и со претседателството на 
различните меѓуопштински управни и контролни органи“.  

7        Член 12 од Законот за меѓуопштински задруги предвидува:  

„Претставниците од општините кои учествуваат во задругата на генералното собрание ги 
назначува општинскиот совет на секоја општина од редот на општинските советници, 
градоначалникот и месните советници.  

Секоја општина на генералното собрание располага со право на глас коешто 
соодветствува на бројот на акции што ги поседува“.  

Спорот во главната постапка и прашањата во постапката за прелиминарна одлука  

8        Во периодот од 1969 год. до 1999 год., Општината Uccle го овластила друштвото Coditel да 
постави и да стопанисува со мрежа за кабелска телевизија на својата територија. На 28 
октомври 1999 год., општината донела решение да ја купи мрежата со важност од 1 
јануари 2000 година.  

9        За таа цел, Општината Uccle објавила повик за поднесување понуди, исто така, со одлука 
од 28 октомври 1999 год., со цел на одреден концесионер да му додели право за 
стопанисување со мрежата. Четири друштва, вклучувајќи го и Coditel, доставиле понуди.  

10      На 25 мај 2000 год., Општината Uccle решила да се откаже од доделувањето концесија за 
стопанисување со нејзината мрежа за кабелска телевизија и наместо тоа да се насочи кон 
нејзина продажба.  

11      На 15 септември 2000 год., во Bulletin des adjudications, било објавено известување за 
повик за поднесување понуди за купување. Пет друштва, вклучувајќи го и Coditel, 
доставиле понуди за купување. Покрај тоа, Brutélé, меѓуопштинска задруга, наместо 
понуда за откупување, доставила предлог за присоединување како придружен член до 
Општината Uccle. 

12      Со оглед на тоа што општината сметала дека четири од петте понуди биле неприфатливи 
и дека единствената прифатлива понуда, онаа на Coditel, била со премногу ниска цена, 
Општината Uccle на 23 ноември 2000 год. одлучила да не ја продаде општинската мрежа 
за кабелска телевизија.  

13      Со решение од 23 ноември 2000 год., Општината Uccle решила да стане член на задругата 
Brutélé, доверувајќи ѝ го управувањето со мрежата за кабелска телевизија. 

14      Причините за тоа решение, особено, ги вклучуваат следниве забелешки:  

„Со оглед на тоа што Brutélé ѝ предлага на Општината Uccle по стекнувањето членство да 
формира независен оперативен потсектор со право на самостојно одлучување;  

Со оглед на тоа што самостојноста особено се поврзува со: 

–        изборот на емитувани програми; 
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–        трошоците за претплата и поврзување; 

–        инвестициската и работната политика; 

–        попустите или предностите кои ќе се одобрат за одредени категории лица; 

–        природата и условите поврзани со други услуги кои ќе се обезбедат преку мрежата, 
како и можноста на меѓуопштинската задруга да ѝ бидат доверени проекти во 
интерес на општината, коишто се во согласност со предметите дефинирани во 
нејзините статути, како што е создавањето општински интранет, веб-страница и 
обука на персоналот за таа цел.  

Со оглед на тоа што во тој контекст:   

–        задругата Brutélé би изготвила биланс на успех и биланс на состојба за дејностите во 
однос на мрежата на Uccle; 

–        [Општината] Uccle би располагала со управител во управниот совет на Brutélé и три 
управители во одборот на оперативниот сектор во Брисел, еден ревизор во 
ревизорскиот одбор и еден општински експерт.  

Со оглед на тоа што задругата Brutélé се ангажира да ја опфати целата мрежа на Uccle и 
да го зголеми капацитетот на мрежата за да може, доколку општината се согласува, во 
рок од најмногу една година, да ги понуди следниве услуги: 

–     проширување на телевизиската понуда: дополнителни програми и програмски пакет 
(’букет‘); 

–     програми ’pay-per-view‘; 

–     пристап до Интернет; 

–     гласовна телефонија; 

–     видеонадзор; 

–     брзо пренесување податоци;  

Со оглед на тоа што предложената годишна такса се состои од: 

(а)      фиксна такса во износ од 10% од приходите од основните претплати за кабелска 
телевизија (врз основа на 31.000 претплатници и годишна претплата од 3.400 
белгиски франци (без ДДВ и авторски права): 10.540.000 белгиски франци 
годишно); 

(б)      уплата од 5% од обртот на Canal+ и на букетот; 

(в)      исплаќање на целата добивка за сите обезбедени услуги“. 
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15      Од одлуката за упатување на барањето јасно се согледува дека Општината Uccle требало 
да добие 76 акции од Brutélé во износ од 200.000 белгиски франци по акција. Покрај тоа, 
општината од Brutélé побарала и добила можност за еднострано повлекување од 
меѓуопштинската задруга во секое време.  

16      Од одлуката за упатување на барањето јасно се согледува и тоа дека Brutélé претставува 
меѓуопштинска задруга чии членови се општини, како и меѓуопштинско здружение чии 
членови се исклучиво општини. Задругата Brutélé не е отворена за приватни членови. 
Нејзиниот управен совет се состои од општински претставници (најмногу тројца од секоја 
општина), кои ги назначува генералното собрание, коешто и самото се состои од 
општински претставници. Управниот совет има најсеопфатни овластувања. 

17      Понатаму, според одлуката за упатување на барањето, општините се делат на два сектора 
од кои едниот ги обединува општините во бриселскиот регион, коишто може да се 
поделат на потсектори. Секој сектор има сопствен секторски одбор кој се состои од 
управители назначени од генералното собрание, кои заседаваат во одделни групи што ги 
претставуваат акционерите од секој сектор, а се избрани од кандидатите предложени од 
општините. Управниот совет може на секторските одбори да им ги додели овластувањата 
во врска со работите коишто ги засегаат потсекторите, како што се условите за примена 
на цените, работната и инвестициската програма, нивното финансирање, рекламните 
кампањи и проблемите кои се вообичаени за различните потсектори во рамки на 
оперативниот сектор. Останатите уставни органи, согласно со статутите на Brutélé 
(„статутарни органи“), дополнително ги вклучуваат генералното собрание, чиишто одлуки 
се задолжителни за сите членови, генералниот директор, колегиумот од експерти, 
коишто се општински службени лица и се застапени во поеднаков број како и 
управителите на коишто имаат должност да им помагаат, како и ревизорскиот одбор. 
Генералниот директор, експертите и ревизорите ги назначува управниот совет или 
генералното собрание, во зависност од случајот.  

18      Освен тоа, според одлуката за упатување на барањето, задругата Brutélé врши главен дел 
од дејностите заедно со членовите. 

19      На 22 јануари 2000 год., друштвото Coditel изјавило жалба до Conseil d’État (Државен 
совет, Белгија), меѓу другото, за поништување на решението од 23 ноември 2000 год. со 
коешто Општината Uccle станала член на Brutélé. Во жалбата, Coditel ја обвинило 
општината за тоа што станала член на задругата Brutélé доверувајќи ѝ го управувањето со 
својата мрежа за кабелска телевизија без, притоа, да ги спореди предностите од тој 
аранжман со предностите од доделувањето концесија за управување со мрежата на друг 
оператор. Друштвото Coditel тврдело дека, дејствувајќи на тој начин, Општината Uccle го 
повредила, меѓу другото, начелото на недискриминација и обврската за транспарентност 
воспоставени со законодавството на Заедницата. 

20      Задругата Brutélé го оспорила тврдењето, истакнувајќи дека таа е „чиста“ меѓуопштинска 
задруга чии дејности се насочени кон и се ограничени на општините-содружнички и дека 
нејзините статути дозволуваат Општината Uccle, во својство на оперативен потсектор, да 
врши непосредна и прецизна контрола врз дејностите на Brutélé во тој потсектор, 
идентична со контролата која општината ја врши врз сопствените внатрешни служби.  

21      Conseil d’État смета дека членството на Општина Uccle во Brutélé не претставува договор 
за јавна набавка на услуги, туку концесија за јавна услуга во рамки на законодавството на 
Заедницата. Иако директивите за јавни набавки на Заедницата не се применуваат за 
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концесии за јавни услуги, начелото на недискриминација врз основа на националност 
подразбира обврска за транспарентност при доделувањето концесии, во согласност со 
праксата на Судот на правдата што произлегува од пресудата за предметот 
C-324/98 Telaustria и Telefonadress [2000] ИЕС, стр. I-10745. За да се исполнат барањата од 
законодавството на Заедницата, Општината Uccle требало, во принцип, да издаде повик 
за поднесување понуди со цел да процени дали доделувањето на концесија за своите 
услуги за кабелска телевизија на други економски оператори, а не на Brutélé, претставува 
поповолна алтернатива од преземеното дејство. Conseil d’État поставува прашање дали 
барањата од законодавството на Заедницата треба да не се применат, имајќи ја предвид 
пресудата за предметот C-107/98 Teckal [1999] ИЕС, стр. I-8121, според којашто, тие 
барања не се применуваат кога концесионерот е под контрола на јавниот орган-
концедент и кога концесионерот врши главен дел од дејностите заедно со тој орган.  

22      Во такви околности, Conseil d’État одлучил да ја прекине постапката и да му ги упати 
следниве прашања на Судот на правдата во постапката за прелиминарна одлука:  

„1.      Дали може една општина, без да објави повик за поднесување понуди, да стане 
член на задруга, којашто содржи исклучиво други општини и здруженија на 
општини (таканаречена „чиста“ меѓуопштинска задруга), со цел на таа задруга да ѝ 
го пренесе управувањето со нејзината мрежа за кабелска телевизија, знаејќи дека 
задругата врши главен дел од дејностите за и заедно со нејзините членови, како и 
тоа дека одлуките за тие дејности ги носат управниот совет и секторските одбори, 
во рамки на овластувањата коишто им ги доделил управниот совет, при што 
статутарните органи се составени од претставници од јавни органи и одлуките 
коишто ги носат тие органи се во согласност со мнозинството гласови на тие 
претставници?  

2.       Дали може да се смета дека контролата којашто се врши на овој начин врз одлуките 
на задругата, со посредство на статутарните органи, од страна на сите членови на 
задругата - или, во случајот на оперативните сектори и потсектори, од некои од тие 
членови - им овозможува да вршат контрола врз задругата слична на онаа којашто 
ја вршат врз своите служби?  

3.       За оваа контрола да се смета за слична, дали таа треба да се извршува поединечно 
од страна на секој член или, пак, доволно е да ја врши мнозинството членови?“  

Упатени прашања  

За прашањата 1 и 2 

23      Со оглед на врската помеѓу нив, првото и второто прашање треба да се разгледуваат 
заедно.  

24      Од одлуката за упатување на барањето јасно се согледува дека со тоа што станала член на 
задругата Brutélé, Општината Uccle ѝ го доверила управувањето со нејзината мрежа за 
кабелска телевизија. Очигледно е и дека надоместокот на Brutélé не произлегува од 
општината, туку од уплатите вршени од корисниците на таа мрежа. Тој метод на плаќање 
надоместоци е карактеристичен за концесии за јавни услуги (предмет C-458/03 Parking 
Brixen [2005] ИЕС, стр. I-8585, став 40).  
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25      Договорите за концесија за јавни услуги не спаѓаат во опфатот на Директивата 92/50/EEЗ 
на Советот од 18 јуни 1992 година за усогласување на постапките за доделување 
договори за јавна набавка на услуги (Сл. весник 1992 L 209, стр. 1), којашто се 
применувала во релевантниот временски период. Независно од фактот што таквите 
договори се надвор од опфатот на оваа директива, органите коишто ги склучуваат се 
должни да се придржуваат до основните правила на Договорот за Европската заедница, 
начелата на еднаков третман и недискриминација врз основа на националност, како и 
придружната обврска за транспарентност (види, во таа смисла, Telaustria и Telefonadress, 
ставови 60-62 и предмет C-231/03 Coname [2005] ИЕС, стр. I-7287, ставови 16-19). 
Обврската за транспарентност наложува органот-концедент да му гарантира на секој 
потенцијален концесионер одреден степен на огласување коешто ќе биде доволно за да 
овозможи концесијата за услуги да стане отворена за конкуренцијата и да се испита 
непристрасноста на постапките за набавка без, притоа, нужно да се подразбира обврска 
за пристапување кон покана за поднесување понуди (види, во таа смисла, Telaustria и 
Telefonadress, став 62, и Coname, став 21).  

26      Примената на правилата утврдени во членовите 12 EЗ, 43 EЗ и 49 EЗ, како и на општите 
начела коишто овие правила ги одразуваат, се исклучува доколку контролата којашто ја 
врши органот-концедент врз концесионерот е слична на онаа којашто органот ја врши врз 
своите служби и доколку истовремено субјектот врши главен дел од дејностите заедно со 
органот или органите коишто вршат контрола (види, во таа смисла, Teckal, став 50, 
и Parking Brixen, став 62). 

27      Во однос на вториот од овие услови, националниот суд во одлуката за упатување на 
барањето навел дека Brutélé врши главен дел од дејностите заедно со своите членови.  
Следствено, треба понатамошно да се испита опфатот на првиот услов, според којшто, 
контролата што ја врши јавниот орган-концедент или што ја вршат јавните органи-
концеденти врз концесионерот мора да биде слична на онаа којашто органот ја врши врз 
своите служби. 

28     Со цел да се утврди дали јавниот орган-концедент врши контрола којашто е слична на 
онаа што ја врши врз своите служби, неопходно е да се земат предвид сите правни 
одредби и релевантни околности. Од таа проверка мора да следува дека односниот 
концесионер е предмет на контрола којашто му овозможува на јавниот орган-концедент 
да влијае врз одлуките на субјектот. Треба да станува збор за можност за одлучувачко 
влијание како врз стратегиските цели така и врз важните одлуки на тој субјект (види, во 
таа смисла, Parking Brixen, став 65, како и предмет C-340/04 Carbotermo и Consorzio 
Alisei[2006] ИЕС, стр. I-4137, став 36).  

29      Од релевантните факти коишто може да се издвојат од одлуката за упатување на 
барањето, соодветно е да се разгледа, прво, во чија сопственост е капиталот на 
концесионерот, второ, составот на органите за донесување одлуки и, трето, опсегот на 
овластувањата коишто му се доделени на неговиот управен совет.  

30      Што се однесува до првиот од овие факти, треба да се има на ум дека кога некое 
приватно претпријатие поседува дел од капиталот на концесионерот, се исклучува 
можноста јавниот орган-концедент врз концесионерот да врши контрола слична на онаа 
којашто ја врши врз своите служби (види, во таа смисла, предмет C-26/03 Stadt Halle и RPL 
Lochau [2005] ИЕС, стр. I-1, став 49). 
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31      Од друга страна, пак, фактот дека јавниот орган-концедент го поседува, сам или заедно со 
други јавни органи, сиот капитал на концесионерот, укажува, по правило, без тоа да биде 
категорично, дека договорниот орган врз друштвото врши контрола којашто е слична на 
онаа што ја врши врз сопствените служби (Carbotermo и Consorzio Alisei, став 37, и 
предмет C-295/05 Asemfo [2007] ИЕС, стр. I-2999, став 57). 

32      Од одлуката за упатување на барањето јасно се согледува дека, во предметот пред 
националниот суд, концесионерот претставува меѓуопштинска задруга чии членови се 
општини, како и меѓуопштинско здружение чии членови се исклучиво општини и дека не 
е отворена за приватни членови.  

33      Второ, од списите на предметот произлегува дека управниот совет на Brutélé се состои од 
претставници на општините-членки, назначени од генералното собрание, коешто и 
самото се состои од претставници на општините-членки. Во согласност со член 12 од 
Законот за меѓуопштински задруги, претставниците на генералното собрание ги 
назначува општинскиот совет на секоја општина од општинските советници, 
градоначалникот и месните советници.  

34      Фактот дека органите за донесување одлуки на Brutélé се состојат од претставници на 
јавни органи коишто членуваат во Brutélé укажува на тоа дека тие органи се под контрола 
на јавните органи, коишто на овој начин вршат одлучувачко влијание како врз 
стратегиските цели на Brutélé така и врз важните одлуки.  

35     Трето, според списите на предметот, очигледно е дека управниот совет на Brutélé ужива 
најголеми овластувања. Поконкретно, ги одредува цените. Освен тоа, тој е овластен, но 
не и должен, на секторските или потсекторските одбори да им го додели решавањето 
одредени прашања поврзани со тие сектори или потсектори.  

36      Се поставува прашањето дали поради тој факт задругата Brutélé станала пазарно 
ориентирана и се здобила со одреден степен на самостојност, којашто би ја намалила 
контролата што ја вршат јавните органи кои се нејзини членови.  

37      Во тој поглед, треба да се истакне дека задругата Brutélé не е уредена како друштво со 
акции или акционерско друштво, коешто може да ги остварува целите независно од 
своите акционери, туку како меѓуопштинска задруга регулирана согласно со Законот за 
меѓуопштински задруги. Освен тоа, во согласност со член 3 од овој закон, 
меѓуопштинските задруги немаат комерцијален карактер.  

38      Се чини очигледно според посочениот закон, надополнет со статутите на задругата 
Brutélé, дека предмет на Brutélé, согласно со нејзините статути, е остварувањето на 
општинскиот интерес, што е и причината за нејзиното создавање, како и тоа дека 
задругата не остварува интереси коишто се различни од оној на јавните органи кои 
членуваат во неа.  

39      Од проверката на фактите од страна на националниот суд следува дека и покрај опфатот 
на овластувањата доделени на управниот совет, Brutélé не ужива степен на самостојност 
којшто е доволен за да се спречат општините кои членуваат во неа да вршат контрола 
слична на онаа што ја вршат врз своите служби.  

40      Тие забелешки се применуваат дотолку повеќе кога одлуките поврзани со дејностите на 
меѓуопштинската задруга ги носат секторските или потсекторските одбори во рамки на 
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овластувањата кои им ги доделил управниот совет. Кога една или повеќе општини-
членки се признаени како составен сектор или потсектор на дејностите на таа задруга, 
контролата којашто тие општини може да ја вршат врз работите доделени на секторските 
или потсекторските одбори е уште построга од онаа којашто ја вршат заедно со сите 
членови на пленарните органи на таа задруга.  

41      Од горенаведеното следува дека по проверката на фактите од страна на националниот 
суд во врска со степенот на самостојност којшто го ужива предметната меѓуопштинска 
задруга, во околности какви што се оние во случајот изнесен пред националниот суд, 
може да се смета дека контролата којашто ја вршат јавните органи, преку статутарните 
органи, коишто членуваат во таква меѓуопштинска задруга, врз одлуките на задругата, им 
овозможува на тие органи врз таа задруга да вршат контрола слична на онаа којашто ја 
вршат врз своите служби.  

42       Следствено на тоа, за првото и второто прашање треба да се даде следниот одговор: 

–        Членовите 43 ЕЗ и 49 ЕЗ, начелата на еднаков третман и недискриминација врз 
основа на националност, како и придружната обврска за транспарентност 
допуштаат јавниот орган да додели, без да објави повик за поднесување понуди, 
концесија за јавни услуги на меѓуопштинска задруга, чии членови се исклучиво 
јавни органи, кога јавните органи врз задругата вршат контрола слична на онаа 
којашто ја вршат врз своите служби и кога задругата врши главен дел од дејностите 
заедно со јавните органи; 

–        Од проверката на фактите од страна на националниот суд во врска со степенот на 
самостојност којшто го ужива предметната меѓуопштинска задруга, во околности 
какви што се оние во случајот изнесен пред националниот суд, кога одлуките во 
врска со дејностите на меѓуопштинската задруга, којашто е во исклучива 
сопственост на јавни органи, ги носат органи создадени согласно со статутите на таа 
задруга, коишто се состојат од претставници на јавните органи кои членуваат во 
неа, може да се смета дека контролата којашто ја вршат јавните органи врз тие 
одлуки им овозможува на органите врз задругата да вршат контрола слична на онаа 
којашто ја вршат врз своите служби.  

За третото прашање  

43      Со третото прашање националниот суд сака да утврди дали кога јавен орган станува член 
на меѓуопштинска задруга, чии членови се исклучиво јавни органи, со цел на задругата да 
ѝ го пренесе управувањето со одредена јавна услуга, е неопходно, со цел контролата 
којашто тие органи-членови ја вршат врз задругата да се смета за слична со онаа којашто 
ја вршат врз своите служби, контролата да ја врши поединечно секој од тие јавни органи 
или, пак, тие можат да ја вршат заедно, кога одлуките ги носи мнозинството, во зависност 
од случајот.  

44      Прво, треба да се истакне дека, во согласност со судската праска, кога неколку јавни 
органи контролираат концесионер, условот поврзан со главниот дел од дејностите на 
субјектот може да се исполни доколку предвид се земат дејностите што тој субјект ги 
врши заедно со органите (види, во таа смисла, Carbotermo и Consorzio Alisei, ставови 70 и 
71, и Asemfo, став 62).  
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45      Би било доследно со размислувањето на приложената судска пракса да се смета дека 
условот поврзан со контролата којашто ја вршат јавните органи може да се исполни и 
доколку се земе предвид контролата којашто врз концесионерот заедно ја вршат 
органите задолжени за контрола.  

46      Во согласност со судската пракса, контролата што јавниот орган-концедент ја врши врз 
концесионерот мора да биде слична на онаа којашто органот ја врши врз своите служби, 
но не мора да биде идентична од секој аспект (види, во таа смисла, Parking Brixen, став 
62). Контролата што се врши врз концесионерот мора да биде делотворна, но не е клучно 
да се врши поединечно.  

47      Второ, кога одреден број јавни органи ќе изберат да ги вршат задачите за јавни услуги 
прибегнувајќи кон општински концесионер, обично не е можно еден од тие органи, освен 
доколку не поседува мнозински дел од капиталот во тој субјект, да врши одлучувачка 
контрола врз одлуките на субјектот. Да се бара контролата којашто ја врши јавниот орган 
во таков случај да биде поединечна би довело до наложување да се издаде повик за 
поднесување понуди во повеќето случаи кога јавен орган има намера да стане член на 
групација составена од други јавни органи, како што е меѓуопштинската задруга.  

48      Сепак, таквиот резултат не би соодветствувал на правилата на Заедницата во областа на 
договорите за јавни набавки и концесии. Впрочем, јавниот орган има можност да ги врши 
доделените задачи од јавен интерес со употреба на административни, технички и други 
средства без, притоа, да биде обврзан да се обрати до надворешни субјекти коишто не се 
дел од неговите служби (Stadt Halle и RPL Lochau, став 48). 

49      Таа можност јавните органи да ги користат своите средства за да ги вршат доделените 
задачи од јавен интерес може да се остварува во соработка со други јавни органи (види, 
во таа смисла, Asemfo, став 65).  

50      Следствено на тоа, мора да се прифати дека кога одреден број јавни органи поседуваат 
концесионер на кого му го доверуваат вршењето на една од нивните задачи од јавен 
интерес, контролата којашто ја вршат тие јавни органи врз тој субјект може да ја 
изведуваат на заеднички начин.  

51      Што се однесува до органите за донесување одлуки, постапката која се користи за 
усвојување одлуки, како што е, меѓу другото, усвојување со мнозинство гласови, не е од 
важност.  

52      Тој заклучок не е спротивен на решението што се донело за предметот Coname. 
Несомнено, за таа пресуда Судот зел предвид дека акционерскиот дел од 0,97% е толку 
незначителен што не дозволува општината да врши контрола врз концесионерот којшто 
управува со јавна услуга (види Coname, став 24). Меѓутоа, во тој извадок од пресудата, 
Судот не го разгледал прашањето дали таквата контрола може да се врши на заеднички 
начин.  

53      Освен тоа, во една подоцнежна пресуда, имено, Asemfo, ставови 56-61, Судот прифатил 
дека во одредени околности условот поврзан со контролата којашто ја врши јавниот 
орган може да се исполни кога тој орган поседува само 0,25% од капиталот во јавното 
претпријатие.  
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54      Следствено, на третото прашање треба да се одговори дека кога некој јавен орган станува 
член на меѓуопштинска задруга, чиишто членови се исклучиво јавни органи, со цел да ѝ го 
пренесе на таа задруга управувањето со јавна услуга, можно е, со цел контролата којашто 
тие органи-членови ја вршат врз задругата да се смета за слична со онаа којашто ја вршат 
врз своите служби, тие органи заедно да ја вршат контролата, а одлуките да ги носи 
мнозинството, во зависност од случајот. 

 Трошоци  

55      Имајќи предвид дека оваа постапка, за странките во главната постапка, претставува еден 
дел од постапката што се води пред националниот суд, за трошоците треба да решава тој 
суд. Трошоците настанати при поднесување на забелешките до Судот, освен трошоците 
на странките, не се надоместуваат.  

Според наведеното, Судот (трет совет) одлучи:  

1.       Членовите 43 ЕЗ и 49 ЕЗ, начелата на еднаков третман и недискриминација врз 
основа на националност, како и придружната обврска за транспарентност 
допуштаат јавниот орган да додели, без да објави повик за поднесување понуди, 
концесија за јавни услуги на меѓуопштинска задруга, чии членови се исклучиво 
јавни органи, кога јавните органи врз задругата вршат контрола слична на онаа 
којашто ја вршат врз своите служби и кога задругата врши главен дел од 
дејностите заедно со јавните органи. 

2.        Од проверката на фактите од страна на националниот суд во врска со степенот на 
самостојност којшто го ужива предметната меѓуопштинска задруга, во околности 
какви што се оние во случајот изнесен пред националниот суд, кога одлуките во 
врска со дејностите на меѓуопштинската задруга, којашто е во исклучива 
сопственост на јавни органи, ги носат органи создадени согласно со статутите на 
таа задруга, коишто се состојат од претставници на јавните органи кои членуваат 
во неа, може да се смета дека контролата којашто ја вршат јавните органи врз тие 
одлуки им овозможува на органите врз задругата да вршат контрола слична на 
онаа којашто ја вршат врз своите служби.  

3.       Кога одреден јавен орган станува член на меѓуопштинска задруга, чиишто 
членови се исклучиво јавни органи, со цел да ѝ го пренесе на таа задруга 
управувањето со јавна услуга, можно е, со цел контролата којашто тие органи-
членови ја вршат врз задругата да се смета за слична со онаа којашто ја вршат врз 
своите служби, тие органи заедно да ја вршат контролата, а одлуките да ги носи 
мнозинството, во зависност од случајот.  
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C-196/08 Acoset 
 

ПРЕСУДА НА СУДОТ (трет совет) 

15 октомври, 2009 година (*) 

(Членови 43 ЕЗ, 49 ЕЗ и 86 ЕЗ – Доделување договори за јавна набавка – Доделување 
договор за услуги за водоснабдување на друштво со мешовита сопственост – 

Конкурентна постапка – Назначување на приватниот партнер одговорен за вршење на 
услугата – Доделување без почитување на правилата за доделување договори за јавни 

набавки) 

Во предметот C-196/08, 

БАРАЊЕ за прелиминарна одлука според членот 234 ЕЗ од Tribunale amministrativo 
regionale della Sicilia (Регионалниот управен суд на Сицилија, Италија), донесено со 
решение од 13 март 2008 година, примено во Судот на 14 мај 2008 година, во постапката 

Acoset SpA 

против 

 
Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa, 

Provincia Regionale di Ragusa, 

Comune di Acate (RG), 

Comune di Chiaramonte Gulfi (RG), 

Comune di Comiso (RG), 

Comune di Giarratana (RG), 

Comune di Ispica (RG), 

Comune di Modica (RG), 

Comune di Monterosso Almo (RG), 

Comune di Pozzallo (RG), 

Comune di Ragusa, 

Comune di Santa Croce Camerina (RG), 

Comune di Scicli (RG), 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76766&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=177254#Footnote*
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Comune di Vittoria (RG), 

замешувачи: 

Saceccav Depurazioni Sacede SpA, 

СУДОТ (трет совет), 

составен од г. J.N. Cunha Rodrigues (судија-известител), претседател на вториот совет, во 
својство на претседател на третиот совет, г-ѓа P. Lindh, г. A. Rosas, г. U. Lõhmus и г. A. Ó 
Caoimh, судии, 

генерален адвокат: г. D. Ruiz-Jarabo Colomer, 

секретар: г-ѓа M. Ferreira, главен администратор, 

имајќи ја предвид писмената постапка и во врска со расправата од 2 април 2009 година, 

по разгледување на забелешките доставени: 

–        за Acoset SpA, од адвокатите A. Scuderi и G. Bonaventura, 

–        за Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa и други, од адвокатот 
N. Gentile, 

–        за Comune di Vittoria (RG), од адвокатите A. Bruno и C. Giurdanella, 

–        за Владата на Италија, од г. R. Adam, во својство на застапник, и г. G. Fiengo, државен 
правобранител, 

–        за Владата на Австрија, од г. M. Fruhmann, во својство на застапник, 

–        за Владата на Полска, од г. M. Dowgielewicz, во својство на застапник, 

–        за Комисијата на Европските заедници, од г. С. Zadra и г. D. Kukovec, во својство на 
застапници, 

по сослушување на мислењето на генералниот адвокат на седницата од 2 јуни 2009 
година, 

ја донесе следната  

Пресуда 

1        Ова барање за прелиминарна одлука се однесува на толкувањето на членовите 43 ЕЗ, 49 
ЕЗ и 86 ЕЗ. 

2        Барањето е поднесено во постапката помеѓу Acoset SpA (во натамошниот текст: „Acoset“) 
и Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. Ragusa (Собранието на градоначалници и на 
претседателот на регионалната провинција Рагуза, во натамошниот текст: „Conferenza“) и 
други, во однос на поништувањето од страна на Conferenza на постапката за јавната 
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набавка за избор на малцински приватен партнер во друштвото со мешовита сопственост 
на кое директно му бил доделен договорот за интегрирани услуги за водоснабдување 
(„servizio idrico integrato“) за провинцијата Рагуза.  

Правен контекст 

Законодавство на Заедницата 

Директива 2004/18 

3        Член 1 од Директивата 2004/18/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 2004 
година за усогласување на постапките за доделување договори за јавна набавка на 
работи, договори за јавна набавка на стоки и договори за јавна набавка на услуги (Сл. 
весник L 134, стр. 114) предвидува: 

„… 

2.  (a) ’Договори за јавна набавка‘ се договори од финансиски интерес склучени во 
писмена форма помеѓу еден или повеќе економски оператори и еден или повеќе 
договорни органи и кои за предмет имаат извршување работи, испорака на стоки 
или обезбедување услуги во смисла на оваа директива. 

... 

(г)     ’Договори за јавна набавка на услуги‘ се договори за јавна набавка различни од 
договорите за јавна набавка на работи или стоки кои за предмет имаат 
обезбедување услуги споменати во Анекс II. 

… 

4.      ’Концесија за јавни услуги‘ е договор од ист вид како договорот за јавна набавка на 
услуги, освен што надоместокот за обезбедувањето на услугите се состои или само во 
право на користење на услугите или во ова право заедно со плаќање. 

…“ 

4         Член 3 од Директивата 2004/18 гласи: 

 „Кога договорен орган одобрува специјални или ексклузивни права за вршење дејност 
од областа на јавните услуги на субјект различен од таков договорен орган, актот со кој се 
одобрува правото предвидува дека, во однос на договорите за јавна набавка на стоки 
што ги доделува на трето лице како дел од неговата дејност, соодветниот субјект мора да 
го почитува начелото на недискриминација на основа на националноста.“ 

5         Член 7 од Директивата предвидува: 

 „Оваа директива се применува на договори за јавна набавка... кои имаат вредност без 
данок на додадена вредност (ДДВ) проценета дека е еднаква или поголема од следниве 
прагови: 
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… 

(б)      249.000 евра: 

 

–  за договори за јавна набавка на стоки и услуги доделени од договорни органи 
различни од оние набројани во Анекс IV [’органи на централната власт‘], 

…“ 

6         Со Регулативата бр. 2083/2005 на Комисијата (ЕЗ) од 19 декември 2005 година за 
изменување на Директивите 2004/17/ЕЗ и 2004/18/ЕЗ на Европскиот парламент и на 
Советот во однос на нивните прагови за примена кај постапките за доделување договори 
(Сл. весник 2005 L 333, стр. 28) се изврши измена на членот 7(б) од Директивата 2004/18 
во верзијата која произлегува од Регулативата (ЕЗ) бр. 1874/2004 на Комисијата од 28 
октомври 2004 година (Сл. весник 2004 L 326, стр. 17), заменувајќи го износот од 236.000 
евра со износ од 211.000 евра за периодот од 1 јануари 2006 година до 1 јануари 2007 
година. 

7         Во согласност со членот 2 од Регулативата бр. 1422/2007 на Комисијата (ЕЗ) од 4 
декември 2007 година за изменување на Директивите 2004/17/ЕЗ и 2004/18/ЕЗ на 
Европскиот парламент и на Советот во однос на нивните прагови за примена кај 
постапките за доделување договори (Сл. весник 2007 L 317, стр. 34), тој износ бил 206.000 
евра започнувајќи од 1 јануари 2008 година.  

8         Член 17 од Директивата 2004/18 предвидува: 

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

9         Член 21 од Директивата 2004/18 гласи: 

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

10       „Други услуги“ спаѓаат во категоријата 27 од Анекс II Б од оваа директива, со исклучок на 
договори за вработување, договори за стекнување, развој, продукција или копродукција 
на програми од страна на радиодифузни организации и договори за радиодифузен 
термин. 

 Директива 2004/17 

11       Член 1(2) и (3) од Директивата 2004/17/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 
март 2004 година со која се усогласуваат постапките за набавки на субјектите кои работат 
во секторите за водоснабдување, енергетика, транспорт и за поштенски услуги (Сл. 
весник 2004 L 134, стр. 1) предвидува: 

„2.    … 

(б)      ’Договори за јавна набавка на работи‘ се договори чиј предмет е или 
извршување, или и проектирање и извршување на работи поврзани со една 
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од дејностите во смисла на Анекс XII или работа, или реализација, со какви 
било средства, на работа која соодветствува на условите утврдени од 
договорниот орган. Под ’работа‘ се подразбира резултат на изградба или 
градежни работи, земени како целина, кои се наменети за исполнување 
економска или техничка функција самите по себе. 

(в)     ’Договори за јавна набавка на стоки‘ се договори различни од оние споменати 
во (б) кои за предмет имаат купување, закуп, изнајмување или купување со 
одложено плаќање, со или без опција за купување, на стоката. 

Договор чиј предмет е набавка на стоки, а кој исто така опфаќа, како 
спореден предмет, активности за поставување и вградување, се смета за 
’договор за јавна набавка на стоки‘. 

(г)      ’Договори за јавна набавка на услуги‘ се договори различни од договорите за 
јавна набавка на работи или стоки чиј предмет е обезбедувањето на услугите 
споменати во Анекс XVII. 

Договор чиј предмет се и стоки и услуги во рамките на значењето на Анекс 
XVII се смета за ’договор за јавна набавка на услуги‘ доколку вредноста на 
услугите за кои станува збор е поголема од вредноста на стоките што се 
опфатени со договорот.  

Договор чиј предмет се услуги во рамките на значењето на Анекс XVII, а кој 
вклучува дејности во рамките на значењето на Анекс XII кои се само споредни 
во однос на главниот предмет на договорот, се смета за договор за јавна 
набавка на услуги. 

3.    (а)     ’Концесија за јавни работи‘ е договор од ист вид како договорот за јавна набавка 
на работи, освен што надоместокот за тие работи се состои само во правото 
на користење на тие работи или од тоа право заедно со плаќање; 

(б)      ’Концесија за јавни услуги‘ е договор од ист вид како договорот за јавна набавка на 
услуги, освен што надоместокот за обезбедувањето на услугите се состои само во 
правото на користење на услугите или од ова право заедно со плаќање.“ 

12        Член 4 од Директивата 2004/17 гласи: 

 „1.      Оваа директива се применува на следниве дејности: 

(a)      поставување или стопанисување на фиксни мрежи наменети за обезбедување јавни 
услуги во врска со производство, пренос или дистрибуција на вода за пиење; или 

(б)      снабдување на таквите мрежи со вода за пиење. 

…“ 

13      Член 9(1) од Директивата 2004/17 предвидува: 

 „Договор кој е наменет да опфаќа повеќе дејности е предмет на правилата кои се 
применуваат на дејноста за која е првично наменет. 
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Меѓутоа, изборот помеѓу доделување еден договор и доделување повеќе посебни 
договори не смее да се направи со цел тој договор да се изземе од опфатот на примена 
на оваа директива или, кога е применливо, од опфатот на примена на Директивата 
2004/18/ЕЗ.“ 

14        Член 18 од Директивата 2004/17 гласи: 

„Оваа директива не се применува на концесии за јавни работи и услуги кои се доделени 
од страна на договорните субјекти кои вршат една или повеќе од дејностите од 
членовите од 3 до 7, кога тие концесии се доделени за вршење на тие дејности.“ 

  Национално законодавство 

15       Член 113(5) од Законодавниот декрет бр. 267 со кој се утврдува консолидираниот текст 
на законите за организација на локалните органи (testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali) од 18 август 2000 година (редовен додаток на Сл. весник на Р. Италија бр. 
227 од 28 септември 2000 год.), изменет со Декрет законот бр. 269 со кој се утврдуваат 
итни мерки за унапредување на развојот и коригирање на состојбата на јавните финансии 
(disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti 
pubblici) од 30 септември 2003 година (редовен додаток на Сл. весник на Р. Италија бр. 
229 од 2 октомври 2003 год.) ревидиран во закон, по измената со Законот бр. 326 од 24 
ноември 2003 година (редовен додаток на Сл. весник на Р. Италија бр. 274 од 25 ноември 
2003 год.; во натамошниот текст: „ Декрет закон бр. 267/2000“), предвидува: 

  „Договорот за јавна набавка на услуги [за обезбедување јавни услуги на локално ниво од 
страна на локален орган] се доделува во согласност со правилата на секторот и согласно 
со законодавството на Европската унија, при што извршувањето на услугите се доделува 
на: 

(а)      друштва со акционерски капитал избрани со јавна и отворена постапка за јавна 
набавка; 

(б)      друштва со акционерски капитал со мешовита јавна и приватна сопственост во кои 
приватниот партнер е избран преку јавни и отворени постапки за јавна набавка со кои се 
гарантира почитувањето на националното законодавство и на законодавството на 
Заедницата во однос на конкуренцијата, согласно со насоките дадени од надлежните 
органи преку конкретни мерки или циркулари; 

(в)      друштва со акционерски капитал кој е целосно во државна сопственост, под услов 
јавниот орган или органи што го поседуваат капиталот да имаат контрола врз друштвото 
аналогна на контролата што ја имаат врз нивните сопствени одделенија и под услов 
друштвото да го извршува главниот дел од своите дејности со јавниот орган или органи 
што го контролираат.“ 

  Спорот во главната постапка и прашањето во постапката за прелиминарна одлука 

16       На 10 јули 2002 година, Provincia Regionale di Ragusa (регионалната провинција Рагуза) и 
општинските совети на југоисточна Сицилија склучиле договор за соработка со кој 
основале Ambito Territoriale Ottimale idrico di Ragusa (оптимална територијална рамка за 
водоснабдување на Рагуза, во натамошниот текст: „АТО“), локален орган одговорен за 
интегрираното водоснабдување на Рагуза. 
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17       На 26 март 2004 година, собранието Conferenza, управниот орган на АТО, како форма на 
управување со конкретните услуги, избрало „друштво со мешовита сопственост со 
акционерски капитал кој е во доминантна државна сопственост“, како што е предвидено 
во член 113(5)(б) од Законодавниот декрет бр. 267/2000. 

18       На 7 јуни 2005 година, собранието Conferenza ги одобрило предлогот на основачкиот акт 
на друштвото и неговиот статут, како и предлог-договорот за управување со услугите, 
притоа, со член 1 од договорот било предвидено услугите да бидат доверени непосредно 
и исклучиво на друштвото со мешовита сопственост што ќе се формира (коешто ќе 
стопанисува со интегрираното водоснабдување). 

19       Последователно, на 8 октомври 2005 година, во Службениот весник на Европските 
заедници (Сл. весник 2005 S 195), како и во други средства за комуникација, бил објавен 
оглас за доделување на договор за јавна набавка за избор на претпријатие на коешто 
како малцински приватен акционер би му било доверено управувањето со интегрираното 
водоснабдување и извршувањето на работите што се однесуваат на ексклузивното 
управување со услугите, имено работите наведени, меѓу другото, во Тригодишниот 
оперативен план одобрен од градоначалниците на нивниот состанок на 15 декември 
2003 година. 

20      Член 1(8) од спецификацијата гласи „работите што треба да се извршат се оние што се 
предвидени во Тригодишниот оперативен план, изменет и/или надополнет со понудата, 
како и во информацискиот проект предвиден во развојниот план...“ и „за доделување на 
работите што нема директно да ги извршува приватниот партнер, треба да се следат 
јавните и отворени постапки утврдени со закон.“  

21       Понуди доставиле три привремени групации кои дејствувале во име на нивните матични 
компании, имено Saceccav Depurazioni Sacede SpA, Acoset и Aqualia SpA. Договорниот 
орган ја исклучил групацијата Aqualia SpA и ги прифатил останатите две групации да ја 
продолжат постапката. Потоа, лицето одговорно за постапката ги поканило останатите 
две групации да се изјаснат дали сè уште се заинтересирани. Само групацијата Acoset се 
изјаснила позитивно.  

22     Од одлуката за упатување на барањето е јасно дека, наместо да изврши формално 
доделување и да го основа друштвото со мешовита сопственост, со што би се започнало 
со обезбедување на конкретните услуги и би се искористиле средствата за финансирање 
од Заедницата, стравувајќи дека постапката што би следела би била спротивна на 
правото на Заедницата, а со тоа и незаконска, на состанокот одржан на 26 февруари 2007 
година, собранието Conferenza одлучило да ги преземе неопходните чекори за 
поништување на постапката за јавната набавка којашто завршила со избор на Acoset. 
Следствено, Секретаријатот за техничко работење на АТО со допис од 28 февруари 2007 
година ја информирал групацијата Acoset за започнувањето на постапката за 
поништување, а Acoset го доставила своето мислење во однос на тоа преку допис од 26 
март 2007 година. 

23      На 2 октомври 2007 година, собранието Conferenza го одобрило поништувањето на 
конкретната постапка за јавна набавка и го усвоило моделот на конзорциум како модел 
за управување со интегрираното водоснабдување на Рагуза. Со меморандум од 9 
октомври 2007 година, групацијата Acoset била информирана дека постапката за јавната 
набавка е поништена. 
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24      Во својата жалба во главната постапка против решението од 2 октомври 2007 година и 
актите поврзани со тоа решение, Acoset бара да ѝ се признае правото на надомест на 
штета, со тоа што ќе ѝ биде доделен договорот и ќе ѝ се даде отштета сразмерна на 
штетата што ја претрпела како резултат на оспорените акти. Групацијата Acoset, исто така, 
бара времено да се суспендира извршувањето на тие акти. 

25      Според Acoset, согласно со член 113(5)(б) од Законодавниот декрет бр. 267/2000, 
директното доделување на управувањето со јавни услуги на локално ниво на друштва во 
мешовита сопственост во кои приватниот партнер се избира преку јавни и отворени 
постапки за јавна набавка со коишто се почитуваат правилата за конкуренција на 
Заедницата, е усогласено со правото на Заедницата. 

26    Од друга страна, тужените странки во главната постапка сметаат дека правото на 
Заедницата дозволува такво директно доделување, без покана за поднесување понуди за 
работи и услуги, само на друштва кои се целосно во државна сопственост и кои главниот 
дел од своите дејности го вршат со локалната власт или со органите што ги контролираат 
и врз кои тие органи имаат контрола аналогна на контролата што ја имаат врз нивните 
сопствени одделенија. Уделот, независно дали се работи за малцински удел, на приватно 
претпријатие во капиталот на друштвото во кое конкретниот договорен орган исто така 
има удел, во секој случај ја исклучува можноста договорниот орган да има контрола врз 
тоа друштво аналогна на контролата што ја има врз своите одделенија (види, меѓу 
другото, предмет C-26/03 Stadt Halle и RPL Lochau [2005] ИЕС, стр. I-1). 

27     Tribunale amministrativo regionale della Sicilia смета дека прашањето поставено од 
групацијата Acoset, во однос на тоа дали директното доделување на конкретниот договор 
е во согласност со правото на Заедницата, е релевантно и дека одговорот на тоа прашање 
не може јасно да се изведе од праксата на Судот.  

28      Во овие околности, Tribunale amministrativo regionale della Sicilia одлучил да ја прекине 
постапката по барањето за суспендирање на извршувањето од главната постапка и да го 
упати следново прашање до Судот за прелиминарна одлука: 

„Дали моделот на друштво со мешовита сопственост, основано специјално за 
обезбедување одредена јавна услуга од индустриски карактер и кое има еден единствен 
предмет на работење, на кое вршењето на услугата му е доделено директно, при што 
приватниот партнер, кој има индустриски и оперативен карактер, е избран преку јавна и 
отворена постапка за јавна набавка, откако била извршена проверка на исполнувањето 
на финансиските и техничките услови и на оперативните и управувачките услови 
специфични за услугата што треба да се извршува и специфичните услуги што треба да се 
обезбедат, е во согласност со правото на Заедницата и, особено, со обврските за 
транспарентност и слободна конкуренција од членовите 43 ЕЗ, 49 ЕЗ и 86 ЕЗ?“ 

 Допуштеност 

29       Владата на Австрија смета дека одлуката за упатување на барањето треба да се прогласи 
за недозволенa, врз основа на тоа што барањето не дава доволно информации за 
правниот и фактичкиот контекст на главната постапка што би му овозможило на Судот да 
даде целисходен одговор на поставеното прашање. Особено, не е дадена никаква 
информација за специфичните детали на конкретната услуга или услуги, содржината на 
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поканата за поднесување понуди, постапката на доделување или за концептите наведени 
во прашањето. 

30       Во однос на информациите што треба да му се обезбедат на Судот во контекст на 
барањето за прелиминарна одлука, треба да се спомене дека нивната функција не е само 
да му овозможат на Судот да даде одговор што би му користел на националниот суд, туку 
тие треба да им овозможат на владите на земјите-членки, и на други заинтересирани 
страни, да дадат мислење во согласност со член 23 од Статутот на Судот на правдата. За 
таа цел, според судската пракса, неопходно е, прво, националниот суд да го дефинира 
фактичкиот и законодавниот контекст на поставеното прашање или, најмалку, да ги 
објасни фактичките околности на коишто се засноваат тие прашања. Второ, националниот 
суд мора да ги наведе точните причини зошто не бил сигурен во однос на толкувањето на 
правото на Заедницата и зошто сметал дека е неопходно да достави прашања до Судот за 
прелиминарна одлука. Следствено, од суштинско значење е националниот суд да даде 
најмалку некакво објаснување за причините за изборот на одредбите на Заедницата за 
кои бара толкување и за врската што ја утврдил меѓу тие одредби и националното 
законодавство што може да се примени во спорот во главната постапка (види, меѓу 
другото, здружени предмети C-338/04, C-359/04 и C-360/04 Placanica и други [2007] ИЕС, 
стр. I-1891, став 34). 

31       Одлуката за упатување на барањето од Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ги 
исполнува тие услови. 

32       Националниот суд ги посочува применливите одредби од националното законодавство и 
во одлуката за упатување на барањето е содржан опис на фактите, коишто иако 
концизни, се доволни за да му овозможат на Судот да донесе пресуда. Покрај тоа, 
националниот суд ги наведува причините што го поттикнале да смета дека е неопходно 
да поднесе барање за прелиминарна одлука до Судот, со оглед на тоа што во одлуката за 
упатување на барањето е даден детален опис на спротивставените ставови што ги имаат 
странките во главната постапка, во однос на толкувањето на одредбите од правото на 
Заедницата коишто се предмет на поставеното прашање, притоа, појаснува дека според 
националниот суд одговорот на тоа прашање не може јасно да се изведе од праксата на 
Судот. 

33       Покрај тоа, Conferenza смета дека, со оглед на тоа што постапката за избор на приватниот 
партнер за која станува збор во главната постапка е поништена, групацијата Acoset нема 
правен интерес за водење постапка за добивање на одговор на поставеното прашање.  

34       Во однос на тоа, доволно е да се посочи дека член 234 ЕЗ предвидува директна 
соработка меѓу Судот на правдата и судовите и трибуналите на земјите-членки преку 
постапка којашто е во целост независна од какви било иницијативи на странките, коишто 
само се поканети да бидат сослушани во текот на постапката во однос на прашањата што 
само националниот суд може да ги постави (види, во таа смисла, меѓу другото, предмет 
44/65 Singer [1965] ИЕС, стр. 965).  

35       Според тоа, неопходно е да се разгледа прашањето упатено од Tribunale amministrativo 
regionale della Sicilia.   
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Прашањето во постапката за прелиминарна одлука 

36       Со своето прашање, националниот суд, во суштина, прашува дали членовите 43 ЕЗ, 49 ЕЗ 
и 86 ЕЗ не дозволуваат директно доделување на јавна услуга која опфаќа претходно 
извршување одредени работи, како што е услугата за која станува збор во главната 
постапка, на друштво со мешовита сопственост со еден единствен предмет на работа, 
основано специјално за обезбедување на таа услуга, при што приватниот партнер е 
избран преку јавна и отворена постапка за јавна набавка, откако била извршена проверка 
на исполнувањето на финансиските, техничките, оперативните и управувачките услови 
специфични за услугата што треба да се извршува и на карактеристиките на понудата во 
однос на конкретните услуги што треба да се обезбедат. 

37       Прво, треба да се забележи дека директното доделување на јавна услуга на локално 
ниво за интегрирано водоснабдување, како онаа што е предмет на главната постапка, во 
зависност од специфичните детали на надоместокот за таа услуга, може да биде 
опфатено со дефиницијата за „договори за јавна набавка на услуги“ или „концесија за 
јавни услуги“ во смисла на членот 1(2)(г) и членот 1(4) од Директивата 2004/18 или, во 
зависност од случајот, член 1(2)(г) и член 1(3)(б) од Директивата 2004/17, каде што член 
4(1)(а) предвидува директивата да се применува кај поставување или стопанисување на 
фиксни мрежи наменети за обезбедување јавни услуги во врска со производство, пренос 
или дистрибуција на вода за пиење или снабдувањето на таквите мрежи со вода за 
пиење.  

38      Прашањето дали таквиот договор треба да се смета за „концесија за јавни услуги“ или 
„договор за јавна набавка на услуги“ треба да се разгледува исклучиво од аспект на 
правото на Заедницата (види, меѓу другото, предмет C-382/05 Комисија/Италија [2007] 
ИЕС, стр. I-6657, став 31).  

39       Разликата меѓу договор за јавна набавка на услуги и концесија за јавни услуги се состои 
во надоместокот за обезбедувањето на услугите (види, меѓу другото, предмет C-206/08 
WAZVGotha [2009] ИЕС, стр. I-0000, став 51). Договорот за јавна набавка на услуги, во 
смисла на Директивите 2004/18 и 2004/17, вклучува надоместок којшто договорниот 
орган директно му го плаќа на давателот на услугите (види, меѓу другото, предмет 
C-458/03 Parking Brixen [2005] ИЕС, стр. I-8585, став 39). Концесија за јавни услуги постои 
кога договорениот начин на плаќање се состои од правото на користење на услугата и во 
тоа што давателот на услугата го презема ризикот поврзан со користењето на 
конкретните услуги (види, меѓу другото, пресудата од 13 ноември 2008 година во 
предметот C-437/07 Комисија/Италија, ставовите 29 и 31, како и WAZV Gotha, ставовите 
59 и 68). 

40     Tribunale amministrativo regionale della Sicilia се повикува на друштвото со мешовита 
сопственост што ќе се основа како „концесионер“ (affidataria in concessione) за 
управување со интегрираното водоснабдување. Документите доставени до Судот 
покажуваат дека било планирано договорот да трае 30 години. 

41      Слично на тоа, Владата на Италија смета дека, несомнено, станува збор за доделување на 
јавна услуга преку концесија во времетраење од 30 години, каде што главниот 
надоместок се состои во можноста од корисниците да се наплаќа тарифата за вода, што 
во постапката за јавна набавка се определува како надоместок за обезбедената услуга.  

42       Според тоа, Судот поаѓа од претпоставката дека станува збор за концесија.  
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43      Судот препознал постоење на концесија за јавни услуги, меѓу другото, во предмети во кои 
надоместокот за давателот на услугите произлегува од плаќања извршени од корисници 
на јавни паркинзи, систем за јавен превоз и кабелска телевизија (види Parking Brixen, став 
40; предметот C-410/04 ANAV [2006] ИЕС, стр. I-3303, став 16; и предметот C-324/07 Coditel 
Brabant [2008] ИЕС, стр. I-0000, став 24).  

44       Член 17 од Директивата 2004/18 предвидува дека, без да е во спротивност со примената 
на член 3 од оваа директива, таа не се применува на концесии за јавни услуги. Слично на 
тоа, член 18 од Директивата 2004/17 предвидува дека оваа директива не се применува на 
концесии за јавни услуги кои се доделени од страна на договорните субјекти кои вршат 
една или повеќе од дејностите од членовите од 3 до 7 од директивата, кога тие концесии 
се доделени за извршување на тие дејности. 

45     Покрај тоа, не е спорно дека извршувањето на работите поврзани со ексклузивното 
управување со интегрираната услуга за водоснабдување од главната постапка е споредно 
во однос на основниот предмет на конкретната концесија, а тоа е обезбедувањето на таа 
услуга, така што концесијата не може да се смета за „концесија за јавна работа“ (види, во 
таа смисла, меѓу другото, предмет C-331/92 Gestión Hotelera Internacional [1994] ИЕС, стр. 
I-1329, ставовите од 26 до 28 и членот 9(1) од Директивата 2004/17). 

46     Независно од фактот што договорите за концесија за јавни услуги се исклучени од опфатот 
на Директивите 2004/18 и 2004/17, јавните органи што ги склучуваат тие договори, сепак, 
се обврзани да се придржуваат општо до основните правила од Договорот за основање 
на Европската заедница, како и до начелото за недискриминација врз национална основа 
(види, меѓу другото, ANAV, став 18).  

47       Одредбите од Договорот коишто посебно се применуваат на концесиите за јавни услуги, 
особено, го вклучуваат членот 43 ЕЗ и членот 49 ЕЗ (види, меѓу другото, ANAV, став 19). 

48        Покрај начелото за недискриминација по национална основа, кај концесиите за јавни 
услуги, исто така, се применува и начелото на еднаков третман меѓу понудувачите, дури и 
во отсуство на дискриминација по национална основа (види, меѓу другото, ANAV, став 20). 

49    Начелата на еднаков третман и недискриминација по национална основа, особено, 
подразбираат должност за транспарентност која му овозможува на јавниот орган - 
концедент да го обезбеди почитувањето на тие начела. Обврската за транспарентност на 
тој орган се состои во тоа да му се обезбеди на секој потенцијален понудувач одреден 
степен на публицитет со што се овозможува концесијата за јавни услуги да биде отворена 
за конкуренција и проверка на објективноста на постапките за јавните набавки (види, 
меѓу другото, ANAV, став 21). 

50       Покрај тоа, од член 86(1) ЕЗ произлегува дека земјите-членки не смеат да имаат во сила 
национално законодавство коешто дозволува доделување концесии за јавни услуги без 
конкурентна постапка, бидејќи со таквото доделување се повредуваат членот 43 ЕЗ или 
членот 49 ЕЗ или начелата на еднаков третман, недискриминација и транспарентност 
(види, меѓу другото, ANAV, став 23).  

51       Меѓутоа, примената на правилата утврдени во членовите 12 ЕЗ, 43 ЕЗ и 49 ЕЗ, како и 
општите начела коишто тие особено ги одразуваат, се исклучува ако контролата што 
јавниот орган – концедент ја има врз концесионерот е аналогна на контролата што 
органот ја има врз своите сопствени одделенија и ако во исто време тој субјект го 
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извршува главниот дел од своите дејности заедно со органот што го контролира (види, 
меѓу другото, ANAV, став 24). Во таков случај, поканата за поднесување понуди не е 
задолжителна, независно од тоа дали другата страна во договорот е субјект којшто е 
законски различен од договорниот орган (види, меѓу другото, предмет C-573/07 
Sea [2009] ИЕС, стр. I-0000, став 36). 

52       Таа судска пракса е од значење за толкувањето на Директивите 2004/18 и 2004/17, на 
членовите 43 ЕЗ и 49 ЕЗ, како и на општите начела кои тие членови особено ги одразуваат 
(види, меѓу другото, Sea, став 37).  

53        Кога одредено приватно претпријатие има удел, независно дали се работи за малцински 
удел, во капиталот на некое друштво во кое конкретниот договорен орган, исто така, има 
удел, невозможно е тој договорен орган да има контрола врз тоа друштво аналогна на 
контролата што ја има врз своите сопствени одделенија (види, меѓу другото, Sea, став 46). 

54       Таков е случајот со концесијата за којашто станува збор во главната постапка, затоа што 
од приватниот партнер се барало да запише 49% од акционерскиот капитал во друштвото 
со мешовита сопственост што требало да ја додели конкретната концесија. 

55       Во такви околности, неопходно е поконкретно да се утврди дали доделувањето на 
конкретната јавна услуга на друштво со мешовита сопственост без специфична покана за 
поднесување понуди е во согласност со правото на Заедницата, под услов постапката за 
јавната набавка за избор на приватен партнер одговорен за интегрирано управување со 
услугата на водоснабдување да е спроведена во согласност со член 43 ЕЗ и 49 ЕЗ и со 
начелата на еднаков третман и недискриминација на национална основа, како и со 
обврската за транспарентност. 

56      Од судската пракса произлегува дека доделувањето на договор за јавна набавка на 
друштво со мешовита сопственост без покана за поднесување понуди би било спротивно 
на целта за слободна и ненарушена конкуренција и на начелото за еднаков третман, 
бидејќи таквата постапка би му овозможила предност на одредено приватно 
претпријатие со удел во тоа друштво во однос на неговите конкуренти (Stadt Halle и RPL 
Lochau, став 51 и предмет C-29/04 Комисија/Австрија [2005] ИЕС, стр. I-9705, став 48).  

57      Покрај тоа, како што е наведено во став 2.1 од Соопштението со образложение на 
Комисијата за примената на правото на Заедницата во областа на јавните набавки и 
концесиите, во однос на институционално јавно-приватно партнерство (ИЈПП) (Сл. весник 
2008 С 91, стр. 4), фактот што приватен субјект и договорен субјект соработуваат во рамки 
на субјект со мешовита сопственост не може да биде оправдување за непочитувањето од 
страна на договорниот субјект на законските одредби за концесии при доделувањето 
концесии на конкретниот приватен субјект или на соодветниот субјект со мешовита 
сопственост.  

58      Меѓутоа, како што е наведено во точката 85 од мислењето на генералниот адвокат, 
користењето на двојна постапка за јавна набавка тешко би се усогласило со целта за 
намалување на процедуралните формалности којашто е основа на институционалните 
јавни-приватни партнерства, како оние за коишто станува збор во главната постапка, чие 
воспоставување вклучува користење на истата постапка и за избор на приватниот 
економски партнер и за доделување концесии на јавниот-приватен субјект што треба да 
се основа само за таа цел.  
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59       Иако отсуството на конкурентна постапка за јавна набавка за доделување услуги се чини 
дека не е во согласност со членовите 43 ЕЗ и 49 ЕЗ и со начелата на еднаков третман и 
недискриминација, тоа може да се коригира со избирање на приватниот партнер во 
согласност со условите утврдени во ставовите од 46 до 49 погоре, како и со 
определување соодветни критериуми за избор на приватниот партнер, затоа што 
понудувачите мора да обезбедат докази не само за нивната способност да станат 
партнери, туку првенствено за нивната техничка способност за обезбедување на услугата 
и економските и други предности што произлегуваат од нивната понуда.  

60       Доколку критериумите за избор на приватен партнер се засноваат не само на донесениот 
капитал, туку, исто така, и на техничката способност и на карактеристиките на неговата 
понуда во однос на конкретните услуги што треба да бидат обезбедени и доколку на тој 
партнер, како што е случајот во главната постапка, му е доверено извршувањето на 
конкретната услуга, а со тоа и управувањето со услугата, изборот на концесионерот може 
да се смета за индиректен резултат на изборот на тој партнер преку постапка спроведена 
во согласност со  начелата на правото на Заедницата, така што не би постоела потреба од 
втора конкурентна постапка за јавна набавка за избор на концесионер. 

61       Во таква ситуација, користењето на двојна постапка, прво, за избор на приватен партнер 
во друштвото со мешовита сопственост и, второ, за доделување на концесија на тоа 
друштво, би ги одвратило приватните субјекти и јавните органи од формирање 
институционално јавно-приватно партнерство, како она за коешто станува збор во 
главната постапка, заради долгиот временски период за спроведување на таквите 
постапки и правната несигурност во доделувањето на концесијата на претходно 
избраниот приватен партнер. 

62       Треба да се истакне дека друштво со мешовита државна и приватна сопственост, како 
она во главната постапка, мора да го задржи истиот предмет на работење во текот на 
целото времетраење на концесијата и ако има какви било суштински измени на 
договорот, би било неопходно да се започне нова конкурентна постапка за јавна набавка 
(види, во таа смисла, предмет C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur [2008] ИЕС, стр. 
I-4401, став 34).  

63       Со оглед на горенаведеното, одговорот на поставеното прашање е дека членовите 43 ЕЗ, 
49 ЕЗ и 86 ЕЗ не го забрануваат директното доделување на јавна услуга која опфаќа 
претходно извршување на одредени работи, како она за коешто станува збор во главната 
постапка, на друштво со мешовита сопственост со еден единствен предмет на работење, 
основано специјално за обезбедување на таа услуга, каде што приватниот партнер е 
избран преку јавна и отворена постапка, откако била извршена проверка на 
исполнувањето на финансиските, техничките, оперативните и управувачките услови 
специфични за услугата што треба да се извршува и на карактеристиките на понудата во 
однос на конкретните услуги што треба да се обезбедат, под услов конкретната постапка 
за јавна набавка да биде во согласност со начелата на слободна конкуренција, 
транспарентност и еднаков третман утврдени со Договорот во однос на концесии.  

 Трошоци 

64       Имајќи предвид дека оваа постапка, за странките во главната постапка, претставува еден 
дел од постапката што се води пред националниот суд, за трошоците треба да решава тој 
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суд. Трошоците настанати при поднесување на забелешките до Судот, освен трошоците 
на странките, не се надоместуваат.  

Според наведеното, Судот (Трет совет) одлучи: 

Членовите 43 ЕЗ, 49 ЕЗ и 86 ЕЗ не го забрануваат директното доделување на јавна услуга 
која опфаќа претходно извршување на одредени работи, како она за коешто станува 
збор во главната постапка, на друштво со мешовита сопственост со еден единствен 
предмет на работење, основано специјално за обезбедување на таа услуга, каде што 
приватниот партнер е избран преку јавна и отворена постапка, откако била извршена 
проверка на исполнувањето на финансиските, техничките, оперативните и 
управувачките услови специфични за услугата што треба да се извршува и на 
карактеристиките на понудата во однос на конкретните услуги што треба да се 
обезбедат, под услов конкретната постапка за јавна набавка да биде во согласност со 
начелата на слободна конкуренција, транспарентност и еднаков третман утврдени со 
Договорот за основање на Европската заедница во однос на концесии. 
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C-159/11 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce и други 
 

ПРЕСУДА НА СУДОТ (Голем совет) 

19 декември, 2012 година (*) 

(Договори за јавна набавка – Директива 2004/18/ЕЗ – член 1(2)(а) и (г) – Услуги – 
Проучување и процена на сеизмичката ранливост на болничките објекти – Договор 

склучен меѓу два јавни субјекта, од кои едниот е универзитет – Јавен субјект којшто може 
да се класифицира како економски оператор – Договор од финансиски интерес – 

Надоместокот не ги надминува настанатите трошоци) 

Во предметот C-159/11, 

БАРАЊЕ за прелиминарна одлука според членот 267 од ДФЕУ од Consiglio di Stato 
(Италија), донесено со решение од 9 ноември 2010 година, примено во Судот на 1 април 
2011 година, во постапката 

Azienda Sanitaria Locale di Lecce, 

Università del Salento 

против 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce и други, 

СУДОТ (Голем совет), 

составен од г. V. Skouris, претседател, г. K. Lenaerts, потпретседател, г. A. Tizzano, г. 
M. Ilešič, г. L. Bay Larsen, г. J. Malenovský, претседатели на совети, г. U. Lõhmus, г. 
J.-C. Bonichot, г. A. Arabadjiev, г-ѓа C. Toader, г. J.-Ј. Kasel, г. M. Safjan и г. D. Šváby (судија-
известител), судии, 

генерален адвокат: г-ѓа V. Trstenjak, 

секретар: г-ѓа A. Impellizzeri, администратор,  

имајќи ја предвид писмената постапка и во врска со расправата од 27 март 2012 година, 

по разгледување на забелешките доставени: 

–        за Azienda Sanitaria Locale di Lecce, од адвокатите M. de Stasio и V. Pappalepore, 

–        за Università del Salento, од адвокатите E. Sticchi Damiani и S. Sticchi Damiani, 

–        за Consiglio Nazionale degli Ingegneri, од адвокатот P. Quinto, 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131982&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=176935#Footnote*
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–        за Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consultazione 
Tecnico Economica (OICE) и други, од адвокатите A. Clarizia и P. Clarizia, 

–        за Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), 
од адвокатите F. Sciaudone, M. Sanino, R. Sciaudone и A. Neri, 

–        за Владата на Италија, од г-ѓа G. Palmieri, во својство на застапник, потпомогната од 
г-ѓа C. Colelli, државен правобранител, 

–       за Владата на Чешка, од г. M. Smolek и г. J. Vláčil, во својство на застапници, 

–        за Владата на Полска, од г. M. Szpunar и г-ѓа M. Laszuk, во својство на застапници,  

–        за Владата на Шведска, од г-ѓа K. Petkovska, г-ѓа S. Johannesson и г-ѓа A. Falk, во 
својство на застапници, 

–       за Европската комисија, од г-ѓа E. Kružiková и г. C. Zadra, во својство на застапници, 

по сослушување на мислењето на генералниот адвокат на седницата од 23 мај 2012 
година, 

ја донесе следната  

Пресуда 

1        Ова барање за прелиминарна одлука се однесува на толкувањето на членот 1(2)(а) и (г), 
членот 2 и членот 28, како и на категориите 8 и 12 во Анекс II А од Директивата 
2004/18/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 2004 година за 
усогласување на постапките за доделување договори за јавна набавка на работи, 
договори за јавна набавка на стоки и договори за јавна набавка на услуги (Сл. весник L 
134, стр. 114), изменета со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1422/2007 од 4 декември 
2007 година (Сл. весник 2007 L 317, стр. 34; во натамошниот текст: „Директивата 
2004/18“). 

2         Барањето е поднесено во постапката помеѓу Azienda Sanitaria Locale di Lecce (Локалната 
здравствена служба на Лече; во натамошниот текст: „ASL“) и Università del Salento 
(Универзитетот во Саленто; во натамошниот текст: „Универзитетот“), од една страна, и 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce (Здружението на архитекти од провинцијата 
Лече) и др., од друга страна, во однос на договорот за консултантски услуги склучен 
помеѓу ASL и Универзитетот („договор за консултантски услуги“) за проучување и процена 
на сеизмичката ранливост на болничките објекти во провинцијата Лече. 

Правен контекст 

Законодавство на Европската унија 

3          Согласно со излагањето 2 во преамбулата на Директивата 2004/18: 
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 „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 начелата на Договорот, а особено на начелото на слободно движење на 
стоки, начелото на слободно основање и начелото на слободно обезбедување услуги и на 
начелата што произлегуваат од нив, како што се начелото на еднаков третман, начелото 
на недискриминација, начелото на заемно признавање, начелото на пропорционалност и 
начелото на транспарентност. Меѓутоа, за договори за јавни набавки 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 
начела за да се обезбедат ефектите од нив и за да се гарантира отворањето на јавните 
набавки за конкуренцијата...“ 

4        Член 1 од Директивата 2004/18 предвидува: 

„... 

 
(2)     (a)     ’Договори за јавна набавка‘ се договори од финансиски интерес склучени во 

писмена форма помеѓу еден или повеќе економски оператори и еден или 
повеќе договорни органи и кои за предмет имаат извршување работи, 
испорака на стоки или обезбедување услуги во смисла на оваа директива. 

... 

(г)     ’Договори за јавна набавка на услуги‘ се договори за јавна набавка различни 
од договорите за јавна набавка на работи или стоки кои за предмет имаат 
обезбедување услуги споменати во Анекс II. 

... 

(8)      Под поимите ’изведувач‘, ’доставувач‘ и ’давател 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, стоки или услуги.  

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

... 

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

...“ 

5        Според член 2 од Директивата 2004/18, „договорните органи еднакво и 
недискриминаторски ги третираат економските оператори и постапуваат на 
транспарентен начин.“ 

6        Согласно со член 7(б) од Директивата 2004/18, оваа директива се применува, меѓу 
другото, на договори за јавна набавка на услуги доделени од договорни органи различни 
од органите на централната власт набројани во Анекс IV од директивата, под услов тие да 
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се договори кои не се изземени во согласност со исклучоците наведени во тој член и 
нивната вредност без данок на додадена вредност (ДДВ) да е еднаква на или поголема 
од 206.000 евра. 

7        Според член 9(1) и (2) од оваа директива, пресметувањето на проценетата вредност на 
договор за јавна набавка се заснова на вкупниот платлив износ, без ДДВ, како што е 
проценет од договорниот орган во моментот кога е испратен огласот за доделување 
договор за јавна набавка или, во зависност од случајот, во моментот во кој договорниот 
орган ја започнува постапката за доделување договор. 

8        Член 20 од Директивата 2004/18 предвидува дека договорите чиј предмет се услугите 
набројани во Анекс II A од директивата се доделуваат во согласност со членовите од 23 до 
55 од директивата, додека членот 28 од директивата предвидува дека „при 
доделувањето на своите договори за јавна набавка, договорните органи ги применуваат 
националните постапки приспособени за целите на оваа директива“. 

9        Анекс II А од Директивата 2004/18, меѓу другото, ги опфаќа следниве категории услуги:  

–        Категорија 8, што се однесува на услуги за истражување и развој, освен услуги за 
истражување и развој различни од оние чии придобивки му припаѓаат исклучиво 
на договорниот орган за нивно користење во вршењето на неговата сопствена 
дејност, под услов обезбедената услуга да биде платена во целост од страна на 
договорниот орган;  

–        Категорија 12, што се однесува на архитектонски услуги, инженерски услуги и 
интегрирани инженерски услуги, услуги на просторно планирање и инженерски 
услуги на уредување на земјиштето, поврзани научно-технички консултантски 
услуги и услуги на техничко испитување и анализа.  

Национално законодавство 

10      Според членот 15(1) од Законот бр. 241 од 7 август 1990 година со кој се воведуваат нови 
правила во областа на управната постапка и во врска со правото на пристап до 
административни документи (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, Сл. весник на Р. Италија бр. 192 од 18 август 
1990 год., стр. 7), „органите на јавната администрација може во секое време да 
склучуваат договори меѓу себе со цел утврдување на правилата на соработка во 
дејностите од општ интерес“. 

11      Членот 66 од Указот на Претседателот на Републиката бр. 382 од 11 јули 1980 година за 
преструктурирање на универзитетското образование во однос на обуката и реформите во 
методологијата на организација и предавање (riordinamento della docenza universitaria, 
relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, редовен 
додаток на Сл. весник на Р. Италија бр. 209 од 31 јули 1980 година) предвидува:  

„Под услов тоа да не ги попречува да ја вршат својата академска функција на 
пренесување знаење, универзитетите може да извршуваат истражувачка и консултантска 
дејност преку договори или спогодби со јавни и со приватни субјекти. По правило, 
извршувањето на тие договори и спогодби се доверува на катедрите [на универзитетот], 
или доколку нема такви катедри, се доверува на институти или универзитетски клиники, 
или пак на индивидуални редовни професори.  
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Приходите од извршувањето на договорите и спогодбите од претходниот став се 
распределуваат во согласност со правилата одобрени од раководниот совет на 
универзитетот врз основа на правила... утврдени од Министерството за образование.  

Професорите и останатиот персонал којшто е вклучен во обезбедувањето на тие услуги 
можат да бидат наградени со годишен износ кој не смее да надмине 30% од вкупниот 
хонорар. Во секој случај, така исплатениот износ на персоналот не смее да надминува 
50% од вкупните приходи од тие услуги.  

Со правилата од вториот став се утврдува износот што се распределува за покривање на 
општите расходи на универзитетот и критериумите за распределба на износот од третиот 
став на персоналот. Остатокот од приходите се распределува за набавка на материјали за 
предавање и за истражување, како и за оперативните трошоци на катедрите, институтите 
или клиниките што ги извршиле тие договори или спогодби. 

Од вкупните приходи остварени од секоја услуга, коишто се распределуваат во согласност 
со правилата утврдени во вториот став, во секој случај однапред се одбиваат трошоците 
што ги имал универзитетот при извршувањето на тие услуги.  

Приходот од дејноста од претходниот став претставува приход во буџетот на 
универзитетот.“ 

 Спорот во главната постапка и прашањето во постапката за прелиминарна одлука 

12      Со решение од 7 октомври 2009 година, генералниот директор на ASL ја одобрил 
спецификацијата според којашто универзитетот требало да изврши проучување и 
процена на сеизмичката ранливост на болничките објекти во провинцијата Лече, со оглед 
на новото национално законодавство во однос на безбедноста на објектите, особено, на 
стратешките објекти (во натамошниот текст: „спецификација“ и „студија“). 

13      Согласно со спецификацијата, таа студија, во однос на секој од конкретните објекти, ги 
опфаќа следните три дела: 

–        идентификација на типот на градба, на користените градежни материјали и на 
применетите методи на пресметка; општа проверка на фактичката состојба во 
однос на приложената проектна документација; 

–        проверка на градбата во однос на усогласеноста со барањата; општа анализа на 
целокупната сеизмичка отпорност на објектот; евентуална анализа на лице-место 
на структурните елементи или потсистеми што се значајни за идентификација на 
целокупната сеизмичка отпорност; и 

–        елаборирање на резултатите од претходната алинеја и изработка на техничката 
документација за дијагностика на градежната конструкција; особено: извештаи за 
утврдениот тип на градба, за материјалите и за состојбата на зачуваност на градбата 
со посебно внимание на аспектите што имаат значително влијание врз 
издржливоста на градбата во однос на сеизмички ризици на градилиштето каде 
што се изведуваат работите; изработка на техничката документација за 
класификација на сеизмичката ранливост на болниците; технички извештаи за 
структурните елементи или потсистеми што се идентификувани како критични во 
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однос на проверката на сеизмичката ранливост; првични предлози и краток опис на 
работите што можеби би биле потребни за постигнување соодветна сеизмичка 
отпорност кај објектите или за нејзино подобрување, со посебен осврт на 
предностите и ограничувањата, од технички и од економски аспект, на различните 
потенцијални технологии. 

14      Договорот за консултантски услуги од 22 октомври 2009 година што се однесува на 
студијата, меѓу другото, предвидува: 

–         максималното времетраење на договорот е шеснаесет месеци; 

–         изработката на студијата се доверува на градежно-техничка група, којашто може да 
биде поддржана од висококвалификувани надворешни соработници; 

–         проучувањето се врши преку тесна соработка меѓу работните групи основани од ASL 
и од Универзитетот за да се постигнат целите поставени во третиот дел од таа 
студија; 

–         академската одговорност ја преземаат две лица кои се соодветно назначени од 
секоја од страните; 

–         сите резултати добиени од експериментите се сопственост на здравствената служба 
ASL, која се обврзува јасно да го наведе Универзитетот во случај на објавување на 
резултатите во технички или академски публикации; Универзитетот има право да ги 
користи тие резултати во публикации или во академската комуникација со 
одобрение на ASL; 

–         за извршувањето на сите услуги, ASL треба да му плати на Универзитетот износ од 
200.000 евра без ДДВ на четири рати. Сепак, во случај на предвремено 
раскинување на договорот, Универзитетот има право на износ кој би зависел од 
обемот на извршената работа и кој би соодветствувал на расходот и на трошоците 
поврзани со законската обврска за спроведување на студијата. 

15       Според списите на предметот доставени до Судот, износот од 200.000 евра може да се 
расчлени на следниов начин: 

–        набавка и користење техничка опрема: 20.000 евра; 

–        трошоци за персонал за потребите на студијата: 10.000 евра; 

–        трошоци за персонал: 144.000 евра; 

–        општи расходи: 26.000 евра. 

16       Исто така, очигледно е дека трошоците за персонал во износ од 143.999,58 евра, 
заокружен на 144.000 евра одговара на следниве пресметки: 

–         три истражувачки гранта во времетраење од една година: 57.037,98 евра; 
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–         расходи за вонреден професор за 180 часа во 2009 година (надоместок за час од 
45,81 евра) и за 641 час во 2010 година (надоместок за час од 48,93 евра): 39.609,93 
евра;  

–         расходи за виш истражувач за 170 часа во 2009 година (надоместок за час од 25,91 
евра) и за 573 часа во 2010 година (надоместок за час од 32,23 евра):  22.936,95 
евра; 

–         расходи за помлад истражувач за 170 часа во 2009 година (надоместок за час од 
20,50 евра) и за 584 часа во 2010 година (надоместок за час од 26,48 евра): 
18.949,32 евра; 

–         расходи за лабораториски техничар за 70 часа во 2009 година (надоместок за час од 
20,48 евра) и за 190 часа во 2010 година (надоместок за час од 21,22 евра): 5.465,40 
евра.  

17      Разни здруженија и професионални асоцијации, како и претпријатија изјавиле жалби 
против одлуката за одобрување на спецификацијата, како и против сите подготвителни 
мерки што биле поврзани со одлуката или кои произлегле од неа, до Tribunale 
amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce (Регионалниот управен суд на Пуља, со 
седиште во Лече) кои, меѓу другото, содржеле наводи за повреда на националното 
законодавство за јавните набавки и законодавството за јавните набавки на Европската 
унија. Во својата пресуда, судот ги уважил тие жалби и сметал дека студијата претставува 
договор за обезбедување инженерски услуги во смисла на италијанското законодавство. 

18       Во жалбите изјавени против таа пресуда, ASL и Универзитетот, во суштина, тврдат дека во 
согласност со италијанското законодавство, договорот за консултантски услуги 
претставува спогодба за соработка меѓу органите на јавната администрација во однос на 
дејности од општ интерес. Учеството на Универзитетот за финансиски интерес, но за 
надоместок ограничен на направените трошоци, во таков договор е во рамките на 
неговата институционална дејност. Покрај тоа, се наведува фактот дека спроведувањето 
на студијата е доделено на истражувачки тела, како и фактот дека таа се однесува на 
вршење истражувања преку експерименти и анализи коишто треба да се спроведат 
надвор од каква било стандардна методологија или постапка пропишана или утврдена во 
научната литература. Законитоста на таквите спогодби за соработка помеѓу јавните 
органи, од гледна точка на правото на Европската унија, произлегувала од праксата на 
Судот. 

19       Националниот суд појаснува дека спогодбите помеѓу јавните органи, наведени во членот 
15 од Законот бр. 241 од 7 август 1990 година, имаат за цел да го координираат 
работењето на различните управни органи, каде што секој од нив е одговорен за посебен 
јавен интерес, а со тоа претставуваат форма на соработка чија функција е да го направи 
управувањето со јавните услуги што е можно поефективно и поекономично. Таква 
спогодба може да се склучи кога одредена јавна институција има намера, во замена за 
финансиски интерес, да го довери обезбедувањето на услугата на друго јавно тело и кога 
таа услуга спаѓа во задачите на органот, во согласност со институционалните цели на 
субјектите коишто се страни во спогодбата. 

20       Сепак, Consiglio di Stato го поставува прашањето дали склучувањето на спогодба помеѓу 
јавни органи не е спротивно на начелото за слободна конкуренција, кога еден од 
релевантните органи може да се смета за економски оператор, класификација што го 
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опфаќа секое јавно тело кое нуди услуги на пазарот, независно од тоа дали извршува 
главно профитна дејност, дали е структурирано како претпријатие или дали е постојано 
присутно на пазарот. Во тој однос, националниот суд упатува на предметот C-305/08 
CoNISMa [2009] ИЕС, стр. I-12129. Од таа гледна точка, доколку Универзитетот има 
капацитет да учествува во постапка за јавна набавка, договорите склучени со него од 
страна на договорните органи се во рамки на опфатот на правилата за јавните набавки на 
Европската унија кога тие се однесуваат, како што е случајот во главната постапка, на 
услуги за истражување кои не изгледаат дека се некомпатибилни со услугите наведени во 
категориите 8 и 12 од Анекс II А од Директивата 2004/18. 

21      Под тие околности, Consiglio di Stato одлучил да ја прекине постапката и да го упати 
следното прашање до Судот: 

„Дали [Директивата 2004/18], а особено членот 1(2)(а) и (г), членот 2 и членот 28 од оваа 
директива и категориите 8 и 12 во Анекс II[А] од директивата, не допуштаат национално 
законодавство кое дозволува склучување писмени спогодби помеѓу два договорни 
органа за проучување на сеизмичката ранливост на болничките објекти и нејзина 
процена од аспект на националните прописи за безбедноста на објектите, а особено на 
стратешките објекти, за надоместок што нема да ги надминува расходите направени при 
извршувањето на услугите, кога органот одговорен за извршувањето може да дејствува 
како економски оператор?“ 

 Прашањето во постапката за прелиминарна одлука 

22      Со своето прашање, националниот суд, во суштина, прашува дали Директивата 2004/18 
треба да се толкува во смисла дека го забранува националното законодавство коешто 
допушта без објавување покана за поднесување понуди да се склучи договор со кој два 
јавни субјекта воспоставуваат меѓу себе еден вид соработка, како онаа за којашто станува 
збор во главната постапка.  

23       Најпрво, треба да се забележи дека примената на Директивата 2004/18 на одреден 
договор за јавна набавка подлежи на условот неговата проценета вредност да го 
достигне прагот утврден во членот 7(б) од оваа директива, земајќи ја предвид 
вообичаената пазарна вредност на работите, стоките или услугите на коишто се однесува 
конкретниот договор за јавна набавка. Во спротивно, се применуваат основните правила 
и општите начела од Договорот за функционирањето на Европската унија, особено, 
начелата на еднаков третман и на недискриминација врз национална основа и обврската 
за транспарентност што произлегува од нив, под услов конкретниот договор да има 
одреден прекуграничен интерес, меѓу другото, од аспект на неговата вредност и местото 
каде што се извршува (види, во таа смисла, меѓу другото, здружени предмети C-147/06 и 
C-148/06 SECAP и Santorso [2008] ИЕС, стр. I-3565, ставови 20, 21 и 31 и цитираната судска 
пракса). 

24       Меѓутоа, фактот дека договорот од главната постапка, во зависност од случајот, може да 
потпаѓа или под Директивата 2004/18 или под основните правила и општите начела од 
Договорот за функционирањето на Европската унија, не влијае врз одговорот што треба 
да се даде на поставеното прашање. Критериумите утврдени во праксата на Судот за да 
се процени дали објавувањето покана за поднесување понуди е задолжително или не, се 
релевантни и во однос на толкувањето на оваа директива и во однос на толкувањето на 
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правилата и начелата од Договорот за функционирањето на Европската унија (види, во 
таа смисла, предмет C-573/07 Sea [2009] ИЕС, стр. I-8127, ставови од 35 до 37). 

25       Имајќи го тоа предвид, треба да се истакне дека во согласност со членот 1(2) од 
Директивата 2004/18, договор од финансиски интерес склучен во писмена форма меѓу 
економски оператор и договорен орган, чиј предмет е обезбедувањето на услугите од 
Анекс II А од оваа директива претставува договор за јавна набавка. 

26       Според тоа, прво, не е важно дали самиот оператор е договорен орган (види, во таа 
смисла, предмет C-107/98 Teckal [1999] ИЕС, стр. I-8121, став 51). Исто така, не е важно 
дали конкретното тело има главно профитна дејност, дали е структурирано како 
претпријатие или, пак, е континуирано присутно на пазарот (види, во таа смисла, 
CoNISMa, ставови 30 и 45). 

27       Оттука, во однос на субјектите како што се државните универзитети, Судот смета дека 
таквите субјекти, во принцип, имаат право да учествуваат во постапка за јавна набавка за 
доделување договор за јавна набавка на услуги. Меѓутоа, земјите-членки може да ја 
регулираат дејноста на тие субјекти и, меѓу другото, да им дозволат или да не им 
дозволат да работат на пазарот, земајќи ги предвид нивните цели како установа и целите 
што се утврдени во нивните статути. Сепак, доколку и во степенот до кој тие субјекти 
имаат право да нудат одредени услуги на пазарот, тие не смеат да бидат спречени да 
учествуваат во постапка за јавна набавка за конкретните услуги (види, во таа смисла, 
CoNISMa, ставови 45, 48, 49 и 51). Во однос на овој предмет, националниот суд наведува 
дека членот 66, прв став, од Указот на Претседателот на Републиката бр. 382 од 11 јули 
1980 година за преструктурирање на универзитетското образование, во однос на обуката 
и реформите во методологијата на организација и предавање, јасно им дозволува на 
државните универзитети да даваат истражувачки и консултантски услуги на јавни или 
приватни субјекти, под услов таа дејност да не ја попречува нивната образовна дејност.  

28       Второ, дејности како оние што се предмет на конкретниот договор во главната постапка, 
независно од фактот што можат да бидат дел од научно истражување, како што навел и 
националниот суд, во зависност од фактичката природа на тие дејности, спаѓаат или во 
рамки на услугите на истражување и развој опфатени со Анекс II А, категорија 8 од 
Директивата 2004/18 или во рамки на инженерските услуги и поврзаните научно-
технички консултантски услуги опфатени со категорија 12 од Анексот.  

29       Трето, како што е наведено во мислењето на генералниот адвокат во ставовите 32 и 34 и 
како што јасно произлегува од вообичаеното и стандардно значење на фразата 
„финансиски интерес“, договорот не може да биде надвор од концептот на договор за 
јавна набавка само затоа што надоместокот останува ограничен на покривање на 
расходите настанати при обезбедувањето на договорената услуга. 

30       Под услов националниот суд да ги извршил соодветните проверки, очигледно е дека 
конкретниот договор од главната постапка ги има сите карактеристики од ставовите од 26 
до 29 од оваа пресуда. 

31       Сепак, од праксата на Судот произлегува дека два вида договори склучени од јавен 
субјект не спаѓаат во рамки на опфатот на законодавството за јавни набавки на 
Европската унија. 
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32       Првиот вид договори се договорите склучени меѓу јавен субјект и лице кое е од правен 
аспект различно од тој субјект кога, истовремено, тој субјект има контрола врз 
конкретното лице аналогна на контролата што ја има врз своите сопствени одделенија и 
кога тоа лице го врши главниот дел од своите дејности со субјектот или субјектите што го 
контролираат (види, во таа смисла, Teckal, став 50).  

33       Сепак, несомнено е дека тој исклучок не е применлив во контекст како оној од главната 
постапка затоа што од одлуката за упатување на барањето може јасно да се заклучи дека 
ASL нема никаква контрола врз Универзитетот. 

34       Вториот вид договори се договори со кои се воспоставува соработка меѓу јавни субјекти 
со цел да се обезбеди извршување на одредена задача од јавен интерес (види, во таа 
смисла, предмет C-480/06 Комисија/Германија [2009] ИЕС, стр. I-4747, став 37). 

35       Во тие околности, правилата на Европската унија за јавните набавки не се применуваат 
доколку, покрај тоа што таквите договори се склучуваат исклучиво од јавни субјекти, без 
учество на приватна страна, ниту еден приватен давател на услуги не е ставен во 
привилегирана позиција во однос на конкурентите и реализирањето на таа соработка се 
раководи исклучиво според потребите и условите што се однесуваат на остварувањето на 
целите од јавен интерес (види, во таа смисла, Комисија/Германија, ставови 44 и 47).  

36       Иако, како што е наведено од националниот суд, договор како оној во главната постапка 
се чини дека ги задоволува некои од критериумите од претходните два става од оваа 
пресуда, сепак, таквиот договор може да биде надвор од опфатот на правилата за јавни 
набавки на Европската унија само доколку ги исполнува сите тие критериуми.  

37       Во тој однос, се чини дека од информациите во одлуката за упатување на барањето 
произлегува, прво, дека тој договор содржи низа материјални аспекти од кои значаен или 
поголем дел одговараат на дејности што вообичаено ги вршат инженери и архитекти и 
кои иако имаат научна основа, сепак, не претставуваат научно истражување. Според тоа, 
спротивно на констатацијата на Судот во став 37 од Комисијата против Германија, 
задачата од јавен интерес којашто е предмет на соработка меѓу јавните субјекти утврдена 
за горенаведениот договор се чини дека не обезбедува остварување на задачата од јавен 
интерес којашто е заедничка и за ASL и за Универзитетот.  

38      Второ, конкретниот договор од главната постапка може да им донесе предност на 
приватните претпријатија доколку висококвалификуваните надворешни соработници што 
на Универзитетот му е дозволено да ги ангажира за извршување одредени услуги 
вклучуваат приватни даватели на услуги. 

39       Сепак, задача на националниот суд е да ги изврши сите неопходни проверки во однос на 
тоа. 

40       Оттука, одговорот на поставеното прашање е дека законодавството за јавните набавки на 
Европската унија не допушта национално законодавство коешто дозволува без претходна 
покана за поднесување понуди да се склучи договор со кој јавни субјекти воспоставуваат 
соработка меѓу себе во случај кога, а тоа треба да го утврди националниот суд, целта на 
таквиот договор не е да се обезбеди извршување на задача од јавен интерес што е 
заедничка за сите тие субјекти, кога тој договор не се раководи исклучиво според 
потребите и условите што се однесуваат на остварувањето цели од јавен интерес или кога 
се фаворизира одреден приватен давател на услуги во однос на неговата конкуренција. 
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 Трошоци 

41       Имајќи предвид дека оваа постапка, за странките во главната постапка, претставува еден 
дел од постапката што се води пред националниот суд, за трошоците треба да решава тој 
суд. Трошоците настанати при поднесување на забелешките до Судот, освен трошоците 
на странките, не се надоместуваат.  

  Според наведеното, Судот (Голем совет) одлучи: 

Законодавството за јавните набавки на Европската унија не допушта национално 
законодавство коешто дозволува, без претходна покана за поднесување понуди, да се 
склучи договор со кој јавни субјекти воспоставуваат соработка меѓу себе во случај кога, 
а тоа треба да го утврди националниот суд, целта на таквиот договор не е да се 
обезбеди извршување на задача од јавен интерес што е заедничка за сите тие субјекти, 
кога тој договор не се раководи исклучиво според потребите и условите што се 
однесуваат на остварувањето цели од јавен интерес или кога се фаворизира одреден 
приватен давател на услуги во однос на неговата конкуренција. 
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C-465/11 Forposta и ABC Direct Contact 
 

ПРЕСУДА НА СУДОТ (трет совет) 

13 декември, 2012 година (*) 

(Директива 2004/18/ЕЗ – Член 45(2), првиот потстав, точка (г) – Директива 2004/17/ЕЗ – 
Членовите 53(3) и 54(4) – Јавни набавки – Сектор за поштенски услуги – Критериуми за 

исклучување во врска со постапката за доделување договор – Сериозен професионален 
прекршок – Заштита на јавниот интерес – Одржување лојална конкуренција) 

Во предметот C-465/11, 

БАРАЊЕ за прелиминарна одлука според членот 267 од ДФЕУ од Krajowa Izba Odwoławcza 
(Полска), донесено со решение од 30 август 2011 година, примено во Судот на 9 
септември 2011 година, во постапката 

Forposta SA, 

ABC Direct Contact sp. z o.o. 

против 

Poczta Polska SA, 

 
СУДОТ (трет совет), 

составен од: г. K. Lenaerts, претседател на третиот совет, г. E. Juhász (судија-известител), г. 
G. Arestis, г. J. Malenovský и г. T. von Danwitz, судии, 

генерален адвокат: г. J. Mazák, 

секретар: г. M. Aleksejev, администратор, 

имајќи ја предвид писмената постапка и во врска со расправата од 26 септември 2012 
година, 

по разгледување на забелешките доставени: 

–        за Forposta SA и ABC Direct Contact sp. z o.o., од адвокатите P. Gruszczyński и 
A. Starczewska-Galos, 

–        за Poczta Polska SA, од адвокатите P. Burzyński и H. Kornacki, 

–        за Владата на Полска, од г. M. Szpunar и г. B. Majczyna, како и од г-ѓа M. Laszuk и г-ѓа 
E. Gromnicka, во својство на застапници, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131813&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=205810#Footnote*
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–        за Владата на Италија, од г-ѓа G. Palmieri, во својство на застапник, потпомогната од 
г. S. Varone, државен правобранител, 

–        за Европската комисија, од г-ѓа K. Herrmann и г. A. Tokár, во својство на застапници, 

откако се донесе одлука, по сослушување на генералниот адвокат, да се продолжи кон 
пресуда без мислење, 

ја донесе следната  

Пресуда 

1        Ова барање за прелиминарна одлука се однесува на толкувањето на точката (г) од првиот 
потстав на членот 45(2) од Директивата 2004/18/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот 
од 31 март 2004 година за усогласување на постапките за доделување договори за јавна 
набавка на работи, договори за јавна набавка на стоки и договори за јавна набавка на 
услуги (Сл. весник 2004 L 134, стр. 114), во врска со членовите 53(3) и 54(4) од 
Директивата 2004/17/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 2004 година со 
која се усогласуваат постапките за набавки на субјектите кои работат во секторите за 
водоснабдување, енергетика, транспорт и за поштенски услуги (Сл. весник 2004 L 134, стр. 
1). 

2        Барањето е поднесено во текот на постапката помеѓу друштвото Forposta SA, поранешно 
Praxis sp. z o.o, и друштвото ABC Direct Contact sp. z o.o, од една страна, и друштвото 
Poczta Polska SA (во натамошниот текст: „Poczta Polska“), од друга страна, во врска со 
одлуката на Poczta Polska да ги исклучи Forposta SA и ABC Direct Contact sp. z o.o од 
постапката за доделување договор за којашто Poczta Polska издало повик за поднесување 
понуди. 

Правен контекст 

Право на Европската унија 

3        Дел 2 од Поглавјето VII од Директивата 2004/18, со наслов „Критериуми за утврдување на 
способност“, го содржи членот 45 со наслов „Лична состојба на кандидатот или 
понудувачот“. Во став 1 од овој член се пропишуваат критериумите кои водат до 
автоматско исклучување на кандидатот или понудувачот од договорот, додека во став 2 
од истиот член се утврдени критериумите коишто можат да доведат до такво 
исклучување. Вториот став гласи: 

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

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

(б)      е во постапка за прогласување стечај, 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; 
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(в)       е осуден 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 е регистриран 
или со одредбите на земјата на договорниот орган; 

(ѓ)       не ги исполнил обврските во врска со плаќање даноци во согласност со правните 
одредби на земјата во која е регистриран 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 дефинираат, согласно со нивното национално законодавство и имајќи 
го предвид законодавството на Заедницата, условите за спроведување на овој став.“ 

4       Дел 1 од Поглавјето VII од Директивата 2004/17 го носи насловот „Квалификации и 
утврдување на способност“. Членот 53, којшто е вклучен во овој дел, со наслов 
„Квалификациски системи“, предвидува: 

„1.      Договорните субјекти, доколку сакаат, можат да воспостават и да водат 
квалификациски систем на економските оператори. 

Договорните субјекти кои воспоставуваат и водат квалификациски систем обезбедуваат 
дека економските оператори може да побараат прием во системот во секое време. 

… 

3.      Критериумите и правилата за утврдување на способноста од став 2 може да вклучат 
критериуми за исклучување наведени во член 45 од Директива 2004/18/EЗ според 
условите пропишани таму. 

Кога договорниот субјект е договорен орган во смисла на член 2(1)(а), тие критериуми и 
правила ги вклучуваат критериумите за исклучување наведени во член 45 (1) од 
Директивата 2004/18/EЗ. 

…“ 

5        Членот 54 од Директивата 2004/17, којшто е вклучен во Дел 1, со наслов „Критериуми за 
утврдување на способност“, во ставовите 1 и 4, предвидува: 

„1.      Договорните субјекти кои пропишуваат критериуми за утврдување на способност во 
отворена постапка го прават тоа според објективни правила и критериуми што им се 
достапни на заинтересираните економски оператори. 

… 

 



272 

4.      Критериумите од ставовите 1 и 2 може да ги вклучат критериумите за исклучување 
наведени во член 45 од Директива 2004/18/EЗ според условите пропишани таму. 

Кога договорниот субјект е договорен орган во смисла на член 2(1)(а), критериумите и 
правилата од ставовите 1 и 2 во овој член ги вклучуваат критериумите за исклучување 
наведени во член 45(1) од Директива 2004/18/EЗ.“ 

Полското законодавство 

6        Законот за јавните набавки од 29 јануари 2004 година (Dz. U. бр. 113, точка 759, во 
натамошниот текст; „Законот за јавните набавки“) ги утврдува начелата и постапките за 
доделување договори за јавна набавка и ги одредува надлежните органи. Со Законот за 
изменување и дополнување од 25 февруари 2011 година (Dz. U. бр. 87, точка 484), којшто 
влегол во сила на 11 мај 2011 година, се вметнува потстав (1а) во членот 24(1) од Законот 
за јавните набавки. Изменетата одредба гласи: 

„1.      Од постапките за доделување на договори за јавна набавка се исклучуваат: 

… 

 
(1a)      економските оператори со кои соодветниот договорен орган го поништил, 

раскинал или се откажал од договор за јавна набавка поради околности за кои е 
одговорен економскиот оператор, каде што поништувањето, раскинувањето или 
откажувањето се случило во период од три години пред започнувањето на 
постапката и вредноста на неизвршениот дел од договорот изнесува најмалку 5% 
од вредноста на договорот; 

…“ 

Спорот во главната постапка и прашањата во постапката за прелиминарна одлука 

7        Poczta Polska, друштво коешто му припаѓа на Министерството за државен трезор на 
Полска и коешто работи во секторот за поштенски услуги, е договорен орган во смисла на 
Директивата 2004/17. Друштвото Poczta Polska спровело отворена постапка за 
доделување договор за јавна набавка за „испорака на поштенски пратки, во внатрешен и 
меѓународен поштенски сообраќај, приоритетни поштенски пратки, пратки со откупнина 
и поштенски пратки со посебни услови“. Според наодите од барањето за прелиминарна 
одлука, вредноста на тој договор го надминувала вредносниот праг над којшто се 
применуваат правилата на Европската унија за јавните набавки. 

8        Друштвото Poczta Polska сметало дека понудите поднесени од друштвата Forposta SA и 
ABC Direct Contact sp. z o.o биле најповолни во однос на одредени делови (лотови) од 
набавката и ги поканило да склучат договор. Одлуката не била оспорена од другите 
учесници во постапката. Меѓутоа, на 21 јули 2011 год., кога бил рокот за склучување на 
договорот, друштвото Poczta Polska ја поништило постапката за јавната набавка бидејќи 
економските оператори кои ги поднеле избраните понуди биле предмет на 
задолжително исклучување од постапката според членот 24(1)(1a) од Законот за јавните 
набавки. 
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9        Двете засегнати друштва изјавиле жалба против таа одлука пред Krajowa Izba Odwoławcza 
(Бирото за јавни набавки на Полска), тврдејќи дека релевантната национална одредба 
била во спротивност со точката (г) од првиот потстав на членот 45(2) од Директивата 
2004/18. Поточно, според нив, опфатот на условите утврдени во националната одредба 
бил многу поширок од условот одреден со правото на ЕУ, коешто како основа за 
исклучување предвидува само „сериозен професионален прекршок“, а таков 
професионален прекршок не бил направен во предметот од главната постапка. 

10      Националниот суд забележува дека, при усвојувањето на членот 24(1)(1а) од Законот за 
јавните набавки, националното законодавно тело посочило дека тој се заснова на членот 
45(2), првиот потстав, точката (г) од Директивата 2004/18 и изразува сомневања во однос 
на  усогласеноста на националната одредба со одредбата од правото на ЕУ на којашто таа 
се заснова, сомневања кои судот смета дека се оправдани со оглед на следните 
забелешки. 

11      Најпрво, основата за исклучување утврдена во соодветната одредба од Директивата 
2004/18 е сериозен професионален прекршок, концепт којшто, од правен аспект, повеќе 
се однесува на повреда на начелата поврзани со етиката, достоинството и 
професионалната совест. Лицето кое извршило таквата повреда подлежи на 
професионална одговорност, меѓу другото, преку поведување дисциплинска постапка од 
страна на надлежните професионални органи. Следствено, за постоењето на сериозен 
професионален прекршок треба да се изјаснат тие органи или судови, а не договорниот 
орган, како што е пропишано со конкретната национална одредба. 

12      Второ, концептот на околности „за кои е одговорен економскиот оператор“, наведен во 
членот 24(1)(1a) од Законот за јавните набавки, е значително поширок од концептот на 
сериозен професионален прекршок „за кој е виновен економскиот оператор“, предвиден 
во членот 45(2), првиот потстав, точка (г) од Директивата 2004/18 и затоа не треба да се 
користи во одредби со коишто се наложува санкција. 

13      Трето, имајќи предвид дека членот 45(2), првиот потстав, точка (г) од Директивата 
2004/18 наложува професионалниот прекршок да биде сериозен, можно е да постои 
сомневање за тоа дали неизвршувањето на 5% од вредноста на договорот може да се 
квалификува како сериозен професионален прекршок. Во овој однос, националниот суд 
посочува дека кога се исполнети условите предвидени во соодветната национална 
одредба во главната постапка, договорниот орган е должен да го исклучи конкретниот 
економски оператор и не може да ја земе предвид индивидуалната состојба на 
операторот, што би можело да доведе до повреда на начелото на пропорционалност. 

14      На крај, националниот суд забележува дека, според праксата на Судот на правдата 
(предмет C-213/07 Michaniki [2008] ИЕС, стр. I-9999 и предмет C-376/08 Serrantoni и 
Consorzio stabile edili [2009] ИЕС, стр. I-12169), Директивата 2004/18 им дозволува на 
земјите-членки да предвидат основи за исклучување различни од оние наведени во 
членот 45(2) од оваа директива, коишто не се засноваат на објективни критериуми за 
професионалните квалификации на економските оператори, доколку тие се сразмерни на 
целта. Меѓутоа, согласно со праксата на Судот (здружени предмети C-21/03 и 
C-34/03 Fabricom [2005] ИЕС, стр. I-1559, како и здружени предмети C-147/06 и 
C-148/06 SECAP и Santorso [2008] ИЕС, стр. I-3565), правото на ЕУ не ги дозволува 
националните правила кои предвидуваат автоматско исклучување на одреден економски 
оператор од учество во постапката за доделување договор или автоматско отфрлање на 
понуди или примена на мерки кои се несразмерни на целта. Конкретната национална 
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одредба не само што се применува автоматски туку, исто така, го наминува она што е 
потребно за да се постигне целта за заштита на јавниот интерес, односно, отстранувањето 
на изведувачите кои реално се неверодостојни. 

15      Имајќи ги предвид овие забелешки, Krajowa Izba Odwoławcza одлучило да ја прекине 
постапката и да ги упати следните прашања до Судот на правдата за прелиминарна 
одлука: 

„1.      Дали членот 45(2), првиот потстав, точка (г) од Директивата 2004/18..., кој гласи 
дека секој економски оператор може да се исклучи од учество во договор 
доколку... е виновен за сериозен професионален прекршок докажан со какви било 
средства што може да ги прикажат договорните органи, во врска со членовите 53(3) 
и 54(4) од Директивата 2004/17... треба да се толкува во смисла дека како сериозен 
професионален прекршок може да се смета и ситуација кога соодветниот 
договорен орган поништил, раскинал или се откажал од договор за јавна набавка 
со засегнатиот економски оператор поради околности за кои е одговорен 
економскиот оператор, каде што поништувањето, раскинувањето или 
откажувањето се случило во период од три години пред започнувањето на 
постапката и вредноста на неизвршениот дел од договорот изнесува најмалку 5% 
од вредноста на договорот? 

2        Доколку одговорот на првото прашање е негативен, ако земјата-членка може да 
воведе основи различни од оние наведени во членот 45 од Директивата 2004/18..., 
за исклучување на економските оператори од учество во постапката за доделување 
договор за јавна набавка, коишто земјата-членка смета дека се од суштинско 
значење за заштитата на јавниот интерес, за правните интереси на договорните 
органи и за одржувањето на лојална конкуренција помеѓу економските оператори, 
дали оваа директива и Договорот за функционирањето на Европската унија го 
дозволуваат исклучувањето на економски оператор со кого конкретниот договорен 
орган поништил, раскинал или се откажал од договор за јавна набавка поради 
околности за кои е одговорен економскиот оператор, каде што поништувањето, 
раскинувањето или откажувањето се случило во период од три години пред 
започнувањето на постапката и вредноста на неизвршениот дел од договорот 
изнесува најмалку 5% од вредноста на договорот?“ 

Прашањата во постапката за прелиминарна одлука 

Надлежноста на Судот 

16      Друштвото Poczta Polska тврди дека Krajowa Izba Odwoławcza не е суд или трибунал во 
смисла на членот 267 од ДФЕУ, имајќи предвид дека Бирото врши и судска и советодавна 
улога. 

17      Во тој поглед, треба да се истакне дека, според воспоставената пракса на Судот на 
правдата, за да се утврди дали органот што го поднесува барањето е „суд или трибунал“, 
во смисла на членот 267 од ДФЕУ, прашање регулирано единствено со правото на ЕУ, 
Судот зема предвид бројни фактори како, на пример, дали органот е воспоставен со 
закон, дали е постојан, дали неговата надлежност е задолжителна, дали неговата 
постапка е inter partes, дали тој применува законски правила и дали е независен (види 
предмет C-54/96 Dorsch Consult [1997] ИЕС, стр. I-4961, став 23, како и предмет 
C-443/09 Grillo Star [2012] ИЕС, стр. I-0000, став 20 и цитираната судска пракса). 
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18      Во конкретниот случај, треба да се истакне дека, како што може да се забележи од 
документите пред Судот, Krajowa Izba Odwoławcza, коешто е орган воспоставен со 
Законот за јавните набавки, со ексклузивна надлежност да сослушува и решава спорови 
во прв степен помеѓу економските оператори и надлежните органи, а чија работа е 
уредена со членовите од 172 до 198 од законот, претставува суд или трибунал, во смисла 
на членот 267 од ДФЕУ, при извршувањето на својата надлежност во однос на овие 
одредби, како во предметот од главната постапка. Фактот што овој орган, врз основа на 
други одредби, може да врши советодавна улога не е важен во овој однос. 

Допуштеност 

19      Владата на Полска истакнува дека барањето за прелиминарна одлука не е дозволено 
бидејќи е хипотетичко и, во суштина, е насочено кон тоа да се утврди дали соодветното 
национално законодавство во главната постапка е во согласност со одредбите од 
Директивата 2004/18, а не да се добие толкување на правото на ЕУ со цел да се разјасни 
предметот на спорот, којшто треба да се реши врз основа на националното право. 
Меѓутоа, во постапката за прелиминарна одлука, Судот на правдата не е надлежен да ја 
оценува усогласеноста на националното право со правото на ЕУ или да ги толкува 
одредбите од националното право. 

20      Во тој однос, најпрво, треба да се истакне дека националниот суд не побарал од Судот на 
правдата да ја оцени усогласеноста на националното законодавство со правото на ЕУ ниту 
да го толкува тоа законодавство. Тој единствено бара толкување на правилата на ЕУ за 
јавните набавки, со цел да оцени дали е потребно во главната постапка да не се 
применува членот 24(1)(1a) од Законот за јавните набавки. Второ, треба да се забележи 
дека поставените прашања се важни за решавање на спорот, бидејќи друштвото Poczta 
Polska ја поништило конкретната постапка за јавна набавка со образложение дека 
согласно со соодветната национална одредба економските оператори кои ги поднеле 
избраните понуди биле предмет на задолжително исклучување од постапката. 

21      Во овие околности, барањето за прелиминарна одлука е дозволено и треба да се 
одговори на поставените прашања. 

За првото прашање 

22      Со ова прашање, националниот суд, во суштина, прашува дали членот 45(2), првиот 
потстав, точка (г) од Директивата 2004/18 треба да се толкува во смисла дека не се 
дозволува национално законодавство кое предвидува дека постои сериозен 
професионален прекршок, којшто доведува до автоматско исклучување на економскиот 
оператор од тековната постапка за доделување договор за јавна набавка, кога 
соодветниот договорен орган поништил, раскинал или се откажал од претходен договор 
за јавна набавка со истиот економски оператор поради околности за кои е одговорен 
економскиот оператор, каде што поништувањето, раскинувањето или откажувањето се 
случило во период од три години пред започнувањето на постапката и вредноста на 
неизвршениот дел од договорот изнесувала најмалку 5% од вредноста на договорот. 

23      Имајќи ги предвид забелешките поднесени од Владата на Полска на расправата пред 
Судот, според коишто предмет како оној од главната постапка, во врска со rationae 
materiae на Директивата  2004/17, треба да се оценува само според оваа директива, 
треба да се истакне дека, според наодите на националниот суд, самото национално 
законодавно тело посочило дека усвојувањето на членот 24(1)(1а) од Законот за јавните 
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набавки, врз основа на којшто засегнатите друштва биле исклучени од постапката за 
доделување на договорот, било извршено врз основа на членот 45(2), првиот потстав, 
точката (г) од Директивата 2004/18. Покрај тоа, членовите 53(3) и 54(4) од Директивата 
2004/17 јасно упатуваат на членот 45 од Директивата 2004/18. 

24      Според тоа, очигледно е дека Република Полска ја искористила можноста обезбедена во 
соодветните одредби од Директивата 2004/17 и во своето национално законодавство ја 
вовела основата за исклучување предвидена во членот 45(2), првиот потстав, точка (г) од 
Директивата 2004/18. 

25      Треба да се забележи дека членот 45(2), првиот потстав, точка (г) од Директивата 2004/18, 
за разлика од одредбите во однос на основите за исклучување од точките (а), (б), (д) и (ѓ) 
од истиот потстав, не се однесува на националното законодавство или правила, но 
вториот потстав од членот 45(2) предвидува дека земјите-членки ги дефинираат, согласно 
со нивното национално законодавство и имајќи го предвид законодавството на 
Заедницата, условите за спроведување на овој став. 

26      Согласно со тоа, концептот на „сериозен професионален прекршок“, од членот 45(2), 
првиот потстав, точка (г) може да се дефинира и образложи во националното право, под 
услов да се почитува правото на ЕУ. 

27      Треба да се забележи, како што правилно истакнува Владата на Полска, дека концептот 
на „професионален прекршок“ го опфаќа секое несоодветно однесување коешто влијае 
врз професионалниот кредибилитет на конкретниот оператор, а не само повредите на 
етичките стандарди во строга смисла на професијата на која ѝ припаѓа економскиот 
оператор, кои се утврдени од страна на дисциплинскиот орган во рамки на професијата 
или со правосилна пресуда. 

28      Всушност, членот 45(2), првиот потстав, точка (г) од Директивата 2004/18 дозволува 
договорните органи да го докажат постоењето на професионален прекршок со какви 
било средства што може да ги прикажат. Покрај тоа, за разлика од точката (в) од истиот 
потстав, за да се докаже постоењето на професионален прекршок, во смисла на точката 
(г) од истиот потстав, не е потребна правосилна пресуда. 

29      Следствено, непочитувањето на договорните обврски од страна на економскиот 
оператор, во принцип, може да се смета како професионален прекршок. 

30      Сепак, концептот на „сериозен професионален прекршок“, по правило, треба да се 
толкува како однесување на економскиот оператор кое покажува умисла или сериозна 
небрежност од негова страна. Според тоа, секое неправилно, неточно или неисправно 
извршување на договорот или, пак, на дел од договорот би можело да покаже 
ограничена професионална способност на конкретниот економски оператор, но не може 
автоматски да се смета како сериозен прекршок. 

31      Покрај тоа, за да се утврди дали постои „сериозен прекршок“, во принцип, треба да се 
спроведе посебна и индивидуална оцена на однесувањето на засегнатиот економски 
оператор. 
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32      Меѓутоа, релевантните правила во главната постапка му наложуваат на договорниот 
орган да го исклучи економскиот оператор од постапката за доделување договор кога 
договорниот орган има поништено или раскинато договор со тој економски оператор во 
рамки на претходен договор за јавна набавка, поради околности за кои е одговорен 
економскиот оператор. 

33      Во овој однос, важно е да се забележи дека, со оглед на специфичните карактеристики на 
националните правни системи во однос на граѓанската одговорност, концептот на 
„околности за кои е одговорен економскиот оператор“ е многу широк и би можел да 
вклучува ситуации кои го надминуваат однесувањето на економскиот оператор кое 
покажува умисла или сериозна небрежност од негова страна. Сепак, членот 54(4), првиот 
потстав, од Директивата 2004/17 се однесува на овластувањето да се применат 
критериумите за исклучување наведени во членот 45 од Директивата 2004/18 „за 
условите пропишани таму“, во смисла дека концептот на „сериозен прекршок“, од ставот 
25 наведен погоре, не може да се замени со концептот „околности за кои е одговорен 
економскиот оператор“. 

34      Покрај тоа, националното законодавство од главната постапка ги одредува параметрите 
според кои договорниот орган е должен да го исклучи економскиот оператор од 
новозапочната постапка за доделување договор поради претходно однесување на 
економскиот оператор, притоа договорниот орган не е овластен, на основа од случај до 
случај, да ја оцени сериозноста на наводното несоодветно однесување на економскиот 
оператор во извршувањето на претходниот договор. 

35      Следствено, јасно е дека националните правила во главната постапка не само што ја 
следат општата рамка за примена на членот 45(2), првиот потстав, точка (г) од 
Директивата 2004/18, туку им наложуваат на договорните органи задолжителни услови и 
заклучоци кои треба автоматски да се донесат во одредени околности, а со тоа го 
надминуваат дискреционото право на земјите-членки, согласно со членот 45(2), вториот 
потстав од оваа директива, при дефинирањето на условите за основите за исклучување 
наведени во членот 45(2), првиот потстав, точка (г) во однос на правото на ЕУ. 

36      Имајќи ги предвид сите горенаведени забелешки, одговорот на првото прашање е дека 
членот 45(2), првиот потстав, точка (г) од Директивата 2004/18 треба да се толкува во 
смисла дека не се дозволува национално законодавство кое предвидува дека постои 
сериозен професионален прекршок, којшто доведува до автоматско исклучување на 
економскиот оператор од тековната постапка за доделување договор за јавна набавка, 
кога соодветниот договорен орган поништил, раскинал или се откажал од договор за 
јавна набавка со истиот економски оператор поради околности за кои е одговорен 
економскиот оператор, каде што поништувањето, раскинувањето или откажувањето се 
случило во период од три години пред започнувањето на постапката и вредноста на 
неизвршениот дел од договорот изнесувала најмалку 5% од вредноста на договорот. 

За второто прашање 

37      Во суштина, со ова прашање, кое се поставува доколку одговорот на првото прашање е 
негативен, се прашува дали начелата и правилата од законодавството на ЕУ за јавните 
набавки дозволуваат национално законодавство, како тоа во главната постапка, со 
коешто на договорните органи им се наложува автоматски да исклучат одреден 
економски оператор од постапката за доделување договор за јавна набавка во ситуација 
како онаа од првото прашање, заради заштитата на јавниот интерес, на правните 



278 

интереси на договорните органи или на одржувањето на лојална конкуренција помеѓу 
економските оператори. 

38     Во овој однос, иако од членот 54(4) од Директивата 2004/17 несомнено произлегува дека 
договорните органи можат да дефинираат критериуми за утврдување на способноста 
покрај основите за исклучување наведени во членот 45 од Директивата 2004/18, останува 
фактот дека, согласно со воспоставената пракса на Судот, членот 45(2) од Директивата 
2004/18 таксативно ги наведува основите кои можат да го оправдаат исклучувањето на 
одреден изведувач од учество во договор од причини кои се засноваат на објективни 
фактори и се однесуваат на неговите професионални квалификации и затоа оваа одредба 
не дозволува земјите-членки да додаваат во релевантниот список други основи за 
исклучување кои се засноваат на критериуми поврзани со професионалните 
квалификации (види здружени предмети C-226/04 и C-228/04 La Cascina и други [2006] 
ИЕС, стр. I-1347, став 22; Michaniki, став  43; и предмет C-74/09 Bâtiments et Ponts 
Construction и WISAG Produktionsservice, [2010] ИЕС, стр. I-7271, став 43). 

39      Единствено кога соодветните основи за исклучување не се однесуваат на 
професионалните квалификации на економските оператори и затоа не спаѓаат во рамки 
на исцрпниот список може да се размисли околу евентуална применливост на тие основи 
според начелата или другите правила на законодавството на ЕУ за јавните набавки (види, 
во таа смисла, Fabricom, ставови од 25 до 36; Michaniki, ставови од 44 до 69; и предмет 
C-538/07 Assitur [2009] ИЕС, стр. I-4219, ставови од 21 до 33). 

40      Меѓутоа, во овој предмет, членот 24(1)(1a) од Законот за јавните набавки предвидува 
основа за исклучување која се однесува на професионалните квалификации на 
конкретниот економски оператор, поткрепено со фактот, наведен во ставовите 10 и 23 
погоре, дека законодавното тело на Полска се повикува на членот 45(2), првиот потстав, 
точка (г) од Директивата 2004/18 во поддршка на усвојувањето на релевантната 
национална одредба. Според тоа, како што произлегува од одговорот на првото 
прашање, таквата основа за исклучување, којашто го надминува опфатот на исцрпниот 
список од првиот потстав, не е дозволена согласно со начелата или другите правила од 
законодавството на ЕУ за јавните набавки. 

41      Следствено, одговорот на второто прашање е дека начелата или правилата од 
законодавството на ЕУ за јавните набавки не дозволуваат национално законодавство, 
како тоа во главната постапка, со коешто на договорните органи им се наложува 
автоматски да исклучат одреден економски оператор од постапката за доделување 
договор за јавна набавка во ситуација како онаа од одговорот на првото прашање во 
постапката за прелиминарна одлука, заради заштитата на јавниот интерес, на правните 
интереси на договорните органи или на одржувањето на лојална конкуренција помеѓу 
економските оператори. 

За временското ограничување на правното дејство на оваа пресуда 

42      На расправата, Владата на Полска го замоли Судот временски да го ограничи правното 
дејство на оваа пресуда доколку толкувањето на Судот за членот 45(2), првиот потстав, 
точка (г) од Директивата 2004/18 е дека не се дозволува национално законодавство како 
она од главната постапка. 
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43      Во поддршка на својата молба, Владата на Полска се повикува на наводно нејасниот 
карактер на релевантната одредба од правото на ЕУ, за којашто Судот сè уште не дал 
толкување, како и на ризикот од тешки економски последици на национално ниво кои би 
произлегле од такво толкување. 

44      Во тој однос, треба да се има предвид дека толкувањето коешто, при извршување на 
надлежноста согласно со членот 267 од ДФЕУ, Судот го дава за одредено правило од 
законодавството на ЕУ има за цел да го појасни и дефинира значењето и опфатот на тоа 
правило, како што треба или требало да се толкува и применува од моментот на неговото 
влегување во сила, а дека само по исклучок, применувајќи го општото начело на правна 
сигурност кое е инхерентно за правниот поредок на ЕУ, Судот може да ја ограничи 
можноста секое засегнато лице да се повикува на одредба за којашто тој дал толкување 
со цел да се оспорат правните односи воспоставени во добра верба (види, меѓу другото, 
здружени предмети C-338/11 до C-347/11 Santander Asset Management SGIIC и 
други [2012] ИЕС, стр. I-0000, ставови 58 и 59, како и предмет C-525/11 Mednis [2012] ИЕС, 
стр.  I-0000, ставови 41 и 42). 

45      Поточно, Судот го презел тој чекор само во многу специфични околности, односно, кога 
постоел ризик од тешки економски последици кои, особено, произлегуваат од големиот 
број правни односи воспоставени во добра верба, врз основа на правилата за кои се 
сметало дека се валидно во сила и кога се чинело дека поединците и националните 
органи биле поттикнати да усвојат практики кои не биле во согласност со правото на ЕУ 
поради објективна, значителна несигурност во однос на опфатот на одредбите на ЕУ, за 
коишто можеби придонело и истото однесување на други земји-членки или на 
Европската комисија (види, меѓу другото, Santander Asset Management SGIIC и други, 
став 60, како и Mednis, став 43). 

46      Наводното постоење на значителна, објективна несигурност во однос на опфатот на 
релевантните одредби од правото на ЕУ не може да се прифати во предметот од главната 
постапка. Прво, хипотезата на „сериозен професионален прекршок“, во смисла на членот 
45(2), првиот потстав, точка (г) од Директивата 2004/18, несомнено не ја вклучува 
основата за исклучување утврдена во членот 24(1)(1a) од Законот за јавните набавки. 
Второ, од судската пракса, којашто била добро воспоставена во моментот на усвојување 
на националната одредба од главната постапка, произлегува дека таква основа за 
исклучување не може да се оправда со повикување на начелата или другите правила од 
законодавството на ЕУ за јавните набавки. 

47      Во однос на финансиските последици кои можат да произлезат за земјата-членка во 
контекст на барањето за прелиминарна одлука, тие сами по себе не го оправдуваат 
временското ограничување на правното дејство на оваа пресуда (Santander Asset 
Management SGIIC и други, став 62, како и Mednis, став 44). 

48      Треба да се истакне дека, во секој случај, Владата на Полска не обезбедила фактички 
докази што би му овозможиле на Судот да оцени дали постои, како резултат на оваа 
пресуда, ризик од тешки економски последици за Република Полска. 

49      Според тоа, нема потреба временски да се ограничи правното дејство на оваа пресуда. 
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 Трошоци 

50      Имајќи предвид дека оваа постапка, за странките во главната постапка, претставува еден 
дел од постапката што се води пред националниот суд, за трошоците треба да решава тој 
суд. Трошоците настанати при поднесување на забелешките до Судот, освен трошоците 
на странките, не се надоместуваат. 

Според наведеното, Судот (трет совет) одлучи: 

1.        Членот 45(2), првиот потстав, точка (г) од Директивата 2004/18/ЕЗ на Европскиот 
парламент и на Советот од 31 март 2004 година за усогласување на постапките за 
доделување договори за јавна набавка на работи, договори за јавна набавка на 
стоки и договори за јавна набавка на услуги треба да се толкува во смисла дека не 
се дозволува национално законодавство кое предвидува дека постои сериозен 
професионален прекршок, којшто доведува до автоматско исклучување на 
економскиот оператор од тековната постапка за доделување договор за јавна 
набавка, кога соодветниот договорен орган поништил, раскинал или се откажал 
од договор за јавна набавка со истиот економски оператор поради околности за 
кои е одговорен економскиот оператор, каде што поништувањето, 
раскинувањето или откажувањето се случило во период од три години пред 
започнувањето на постапката и вредноста на неизвршениот дел од договорот 
изнесувала најмалку 5% од вредноста на договорот. 

2       Начелата или правилата од законодавството на ЕУ за јавните набавки не 
дозволуваат национално законодавство, како тоа во главната постапка, со коешто 
на договорните органи им се наложува автоматски да исклучат одреден 
економски оператор од постапката за доделување договор за јавна набавка во 
ситуација како онаа од одговорот на првото прашање во постапката за 
прелиминарна одлука, заради заштитата на јавниот интерес, на правните 
интереси на договорните органи или на одржувањето на лојална конкуренција 
помеѓу економските оператори. 
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C-218/11  Édukövízig и Hochtief Construction 
 

ПРЕСУДА НА СУДОТ (седми совет) 

18 октомври, 2012 година (*) 

(Директива 2004/18/ЕЗ – Договори за јавна набавка на работи, договори за јавна набавка 
на стоки и договори за јавна набавка на услуги – Членови 44(2) и 47(1)(б), (2) и (5) – 

Економска и финансиска состојба на понудувачите – Минимални услови одредени врз 
основа на единствениот сметководствен показател – Сметководствен показател што 

може да се разликува зависно од националните законодавства во однос на годишните 
сметки на друштвата) 

Во предметот C-218/11, 

БАРАЊЕ за прелиминарна одлука според членот 267 од ДФЕУ од Fővárosi Ítélőtábla 
(Унгарија), донесено со решение од 20 април 2011 година, примено во Судот на 11 мај 
2011 година, во постапката 

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), 

Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, во моментот, Hochtief Solutions AG 
Magyarországi Fióktelepe, 

против 

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, 

замешувачи: 

Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt, 

MÁVÉPCELL Kft, 

СУДОТ (седми совет), 

составен од г. G. Arestis, во својство на претседател на советот, г. J. Malenovský и г. D. 
Šváby (судија-известител), судии, 

генерален адвокат: г. Y. Bot, 

секретар: г-ѓа K. Sztranc-Sławiczek, администратор, 

имајќи ја предвид писмената постапка и во врска со расправата од 29 март 2012 година, 

по разгледување на забелешките доставени: 

–        за Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), од адвокатите 
G. Buda, A. Cséza и D. Kuti, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128653&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=205222#Footnote*
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–       за Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, во моментот, Hochtief Solutions 
AG Magyarországi Fióktelepe, од адвокатот Z. Mucsányi, 

–        за Владата на Унгарија, од г. Z. Fehér, г-ѓа K. Szíjjártó и г. G. Koós, во својство на 
застапници, 

–        за Владата на Чешка, од г. M. Smolek и г. T. Müller, во својство на застапници, 

–        за Владата на Германија, од г. T. Henze и г. J. Möller, во својство на застапници, 

–        за Европската комисија, од г. A. Tokár и г. A. Sipos, во својство на застапници, 

откако се донесе одлука, по сослушување на генералниот адвокат, да се продолжи кон 
пресуда без мислење, 

ја донесе следната  

Пресуда 

1        Ова барање за прелиминарна одлука се однесува на толкувањето на член 44(2) и член 
47(1)(б), (2) и (5) од Директивата 2004/18/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 
март 2004 година за усогласување на постапките за доделување договори за јавна 
набавка на работи, договори за јавна набавка на стоки и договори за јавна набавка на 
услуги (Сл. весник 2004 L 134, стр. 114). 

2        Барањето е поднесено од страна на Fővárosi Ítélőtábla (Апелациониот суд во Будимпешта, 
Унгарија), заседавајќи за жалбата против решението на Közbeszerzések Tanácsa 
Közbeszerzési Döntőbizottság (Арбитражниот одбор за јавни набавки на Советот за јавни 
набавки), управниот орган за арбитража. Решението е донесено во спорот помеѓу 
друштвото Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, во моментот, Hochtief 
Solutions AG Magyarországi Fióktelepe (во натамошниот текст: „Hochtief Унгарија“), 
унгарската подружница на Hochtief Solutions AG, друштво основано според германското 
право, и Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig) (Дирекцијата 
за заштита на животната средина и водостопанство на Северниот прекудунавски регион, 
во натамошниот текст: „Édukövízig“), во однос на ограничената постапка започната од 
страна на овој орган. Во оваа постапка, поведена од страна на Hochtief Унгарија, 
арбитражниот орган е тужената страна, додека Édukövízig е подносител на жалбата, 
заедно со Hochtief Унгарија. 

Правен контекст 

Право на Европската унија 

Директива 2004/18 

3        Директивата 2004/18 ги содржи следните излагања: 

„ ... 
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(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 начелата на Договорот, а особено на начелото на 
слободно движење на стоки, начелото на слободно основање и начелото на 
слободно обезбедување услуги и на начелата што произлегуваат од нив, како што 
се начелото на еднаков третман, начелото на недискриминација, начелото на 
заемно признавање, начелото на пропорционалност и начелото на 
транспарентност. Меѓутоа, за договори за јавни набавки 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 
начела за да се обезбедат 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 горенаведените правила и начела, како и со другите 
правила од Договорот. 

... 

(39)      Проверката на подобноста на понудувачите, во отворените постапки, како и на 
кандидатите во ограничената постапка и во постапката со преговарање со 
објавување на оглас и во конкурентниот дијалог, како и нивниот избор, 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 економските 
оператори пред да ги прими во постапката за набавка. 

(40)      Договорниот орган може да го ограничи бројот на кандидати во ограничената 
постапка и во постапката со преговарање со објавување на оглас, како и во 
конкурентниот дијалог. Вакво намалување на кандидати треба да се спроведува 
врз основа на објективни критериуми наведени во огласот за доделување на 
договорот за јавна набавка. 

...“ 

4        Според член 2 од Директивата 2004/18, со наслов „Начела за доделување договори“: 

„Договорните органи еднакво и недискриминаторски ги третираат економските 
оператори и постапуваат на транспарентен начин.“ 

5        Член 44 од Директивата, со наслов „Утврдување на способноста и избор на учесници и 
доделување договори“, предвидува: 

„1.      Договорите се доделуваат врз основа на критериумите утврдени во членовите 53 и 
55... откако договорните органи ќе ја проверат способноста на економските оператори... 
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. 
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2.      Договорните органи може да бараат од кандидатите и од понудувачите да ги 
исполнат 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 наведуваат во огласот за доделување на договор за јавна 
набавка. 

3.      Во ограничена постапка, постапка со преговарање со објавување на оглас и во 
конкурентен дијалог, договорните органи можат да го ограничат бројот на способни 
кандидати кои ќе ги поканат да поднесат понуда, да преговараат или да учествуваат во 
дијалогот, под услов да има доволен број способни кандидати. Договорните органи ги 
наведуваат во огласот за доделување на договорот целта и критериумите или правилата 
... што планираат да ги применуваат... 

...“ 

6        Член 47 од Директивата, со наслов „Економска и финансиска состојба“, предвидува: 

„1.      Како општо правило, доказ за економската и финансиската состојба на економскиот 
оператор може да биде една или повеќе од следниве референци: 

(а)       соодветни изводи од банки или, кога е соодветно, доказ за релевантно 
осигурување за надомест при професионален ризик; 

(б)      прикажување биланси на состојба или извадоци од биланси на состојба, кога 
објавувањето на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што 
економскиот оператор е основан; 

(в)       извод од целокупниот 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, со обезбедување на доказ за посветеноста 
на субјектите 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 наведуваат референцата или референците наведени во став 1 
што ги избрале и кои други референци треба да се достават во огласот за доделување на 
договор за јавна набавка или во поканата за поднесување понуди. 
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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 состојба со кој било друг документ за кој 
договорниот орган смета дека е соодветен.“ 

Директива 78/660/ЕЕЗ 

7       Како што произлегува од нејзиното прво излагање, Четвртата директива на Советот 
78/660/ЕЕЗ од 25 јули 1978 година,  којашто се заснова на член 44(2)(е) од Договорот и се 
однесува на годишните сметки на одредени видови друштва (Сл. весник 1978 L 222, 
стр. 11), доведе до усогласување на националните одредби, меѓу другото, во врска со 
изработката и содржината на годишните сметки и методите на проценка и објавувањето 
на овие документи во однос на одредени друштва со ограничена одговорност. Во член 
1(1) од оваа директива, каде што се наведени соодветните видови друштва, во однос на 
Сојузна Република Германија е вклучено и „Aktiengesellschaft“. 

8        Меѓутоа, со оваа директива се изврши само делумно усогласување. Оттука, таа ја вклучува 
одредбата, од член 6, дека земјите-членки можат да одобрат или да наложат 
приспособување на обрасците од билансот на состојба и билансот на успех со цел да се 
вклучи распределбата на добивката. 

Законодавството на Германија и Унгарија 

9        Од одлуката за упатување на барањето е јасно дека законодавствата на Германија и 
Унгарија за годишните сметки на друштвата предвидуваат дека во ставката од билансот 
поврзана со добивката или загубата треба да се земе предвид распределбата на 
дивидендите. Меѓутоа, додека законодавството на Унгарија ја одобрува оваа практика 
само доколку таа не доведе до негативен резултат на конкретната ставка од билансот, 
законодавството на Германија не предвидува такво ограничување, најмалку во однос на 
преносот на добивките од подружницата на матичната компанија. 

Спорот во главната постапка и прашањата во постапката за прелиминарна одлука 

10     Со оглас објавен во Службениот весник на Европската унија на 25 јули 2006 год., 
дирекцијата Édukövízig започнала ограничена постапка за доделување договор за јавна 
набавка за изградба на транспортна инфраструктура. Според списите на предметот, 
проценетата вредност на овие работи изнесувала помеѓу 7,2 милијарди унгарски форинти 
и 7,5 милијарди унгарски форинти, односно, приближно помеѓу 23.300.000 евра и 
24.870.000 евра. 

11      Во однос на економската и финансиската состојба на кандидатите, договорниот орган 
барал да се достави еднообразен документ, изработен согласно со сметководствените 
правила, и предвидел минимално ниво што се состоело во тоа дека финансискиот 
резултат во билансот не требал да биде негативен во повеќе од една од последните три 
финансиски години (во натамошниот текст: „економскиот услов“). 

12      Hochtief AG е матичната компанија на групацијата на којашто ѝ припаѓа друштвото 
Hochtief Solutions AG, како подружница во целосна сопственост на претходно споменатата 
компанија. Овие друштва се основани според германското право. Hochtief Унгарија е 
унгарската подружница на Hochtief Solutions AG. Според одлуката за упатување на 
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барањето, во однос на економскиот услов, друштвото Hochtief Унгарија располагало, 
најмалку, со опцијата исклучиво да се потпре на состојбата на Hochtief Solutions AG. 

13      Според договор за пренос на добивката, секоја година, друштвото Hochtief Solutions AG 
морало да ја пренесе целата добивка што ја генерира на неговата матична компанија, 
така што добивката регистрирана во билансот на Hochtief Solutions AG систематски била 
нула или негативна. 

14      Друштвото Hochtief Унгарија ја оспорило законитоста на економскиот услов со 
образложение дека тој бил дискриминаторски и во спротивност на некои одредби од 
законодавството на Унгарија преку коешто се транспонира Директивата 2004/18. 

15      Националниот суд образложил дека, во тој однос, според правилата за годишните сметки 
што се применуваат за друштвата основани според германското право или, најмалку, за 
групи на друштва основани според германското право, возможно е одредено друштво да 
покаже позитивен финансиски резултат по оданочување, но негативен финансиски 
резултат во билансот поради распределба на дивидендите или пренос на добивките што 
ја надминуваат добивката по оданочување, додека законодавството на Унгарија 
забранува секаква распределба на дивиденди којашто би довела до негативен 
финансиски резултат во билансот. 

16     Друштвото Hochtief Унгарија ја оспорило законитоста на економскиот услов пред 
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság. Hochtief Унгарија изјавило жалба 
против решението на горенаведениот орган пред првостепениот суд, а потоа и пред 
националниот суд што го упатил барањето за прелиминарна одлука. 

17      Пред националниот суд, друштвото Hochtief Унгарија тврдело дека економскиот услов не 
овозможува да се изврши недискриминаторска и објективна споредба на кандидатите, 
бидејќи правилата за годишните сметки во однос на исплатата на дивиденди во рамки на 
групите од претпријатија може да се разликува од една до друга земја-членка. Таква 
ситуација, секако, постоела во случајот со Унгарија и Сојузна Република Германија. 
Економскиот услов бил посредно дискриминаторски затоа што ги доведувал во 
неповолна положба кандидатите кои не можат или тешко би можеле да го исполнат, 
бидејќи во земјата-членка каде што се основани тие подлежат на различно 
законодавство од она кое се применува во земјата-членка на договорниот орган. 

18      Националниот суд констатира, прво, дека од членовите 44(2) и 47(1)(б) од Директивата 
2004/18 јасно произлегува дека договорниот орган може да определи минимално ниво 
на економска и финансиска состојба во однос на билансот на состојба и, второ, дека во 
членот 47 се земаат предвид разликите коишто постојат помеѓу националните 
законодавства поврзани со годишните сметки на друштвата. Затоа овој суд го поставува 
прашањето како би можело да се дефинира минимално ниво на економска и финансиска 
состојба коешто е споредливо независно од местото на основање на одредено друштво, 
со оглед на тоа дека определеното ниво треба да се докаже со документи сочинети од 
референците наведени во членот 47(1)(б), но содржината и податоците што се 
обезбедуваат можат да се разликуваат од една до друга земја-членка. 

19      Под тие околности, Fővárosi Ítélőtábla одлучил да ја прекине постапката и да ги упати 
следните прашања до Судот за прелиминарна одлука: 
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„1. Дали условот дека минималните нивоа на способност предвидени во членот 44(2) од 
Директивата 2004/18... треба да бидат во согласност со членот 47(1)(б) од оваа директива, 
може да се толкува во смисла дека договорниот орган има право да ги поврзе 
минималните нивоа на способност со еден показател во одреден сметководствен 
документ (биланс на состојба), кој тој ќе го избере за проверка на економската и 
финансиската состојба? 

2. Доколку одговорот на првото прашање е позитивен, дали условот за конзистентност 
предвиден во членот 44(2) од оваа директива... е исполнет преку податоците избрани за 
процената на минималните нивоа на способност (финансискиот резултат според 
билансот), кога овие податоци имаат различна содржина согласно со сметководственото 
законодавство на секоја земја-членка? 

3. Со цел да се исправат сите несогласувања коишто несомнено постојат помеѓу земјите-
членки, дали е доволно договорниот орган, покрај документите кои ги избрал за 
проверка на економската и финансиската состојба, да ја обезбеди и можноста да се 
користат надворешни ресурси (член 47(2) од Директивата 2004/18) или, пак, за да се 
исполни условот за конзистентност во однос на сите документи избрани од страна на 
договорниот орган, тој треба да обезбеди дека способноста може да се докаже и на друг 
начин (член 47(5) од оваа директива)?“ 

Допуштеност на прашањата во постапката за прелиминарна одлука 

20      Најпрво, дирекцијата Édukövízig тврди дека барањето за прелиминарна одлука е 
недопуштено од две причини. Од една страна, тоа се однесува на правни работи коишто, 
бидејќи не биле разгледани во текот на постапката што ѝ претходела на онаа којашто се 
води пред националниот суд, не можат да бидат значајни за спорот што е покренат пред 
тој суд. Од друга страна, таа тврди дека економскиот услов не доведува до реални 
тешкотии бидејќи друштвото Hochtief Унгарија можело или да се повика на својот биланс, 
којшто ќе му овозможел да го исполни условот, или да дејствува во име на друштвото 
Hochtief Solutions AG, коешто според законодавството што се применува за него, а имајќи 
го предвид договорот за пренос на добивките со неговата матична компанија, Hochtief 
AG, требало да се повика на економската и финансиската состојба на матичната 
компанија, којашто е законски одговорна, што повторно би било доволно за да се 
исполни економскиот услов. 

21      Во однос на првата основа за недопуштеност изложена погоре, треба да се забележи дека 
таа се однесува на опфатот на предметот пред националниот суд, согласно со примената 
на националните процедурални правила, прашање за коешто овој Суд не е надлежен да 
се произнесе. 

22      Во однос на втората основа за недопуштеност, таа се заснова на наводните последици од 
процената на фактичката состојба коишто се поврзани или со законодавството на 
Унгарија, односно, можноста друштвото Hochtief Унгарија самостојно да го исполни 
економскиот услов, или со законодавството на Германија, односно, можноста друштвото 
Hochtief Solutions AG да го исполни овој услов како резултат на обврската да се повика на 
економската состојба на својата матична компанија, прашања кои се надвор од 
надлежноста на овој Суд. 

23      Покрај тоа, треба да се има предвид дека, во рамки на соработката помеѓу Судот на 
правдата и националните судови и трибунали, воспоставена со член 267 од ДФЕУ, со 
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оглед на посебните околности на секој предмет, единствено националниот суд треба да 
ја процени потребата за прелиминарна одлука што ќе му овозможи да донесе пресуда и 
релевантноста на прашањата кои ги доставува до Судот.  Судот на правдата може да 
одбие барање поднесено од одреден национален суд, само доколку е сосема очигледно 
дека пресудата којашто ја бара националниот суд за толкувањето на правото на 
Европската унија воопшто не е поврзана со реалните факти или со предметот на спорот 
од главната постапка, или доколку прашањето е општо или хипотетичко (види, меѓу 
другото, предмет C-203/09 Volvo Car Germany [2010] ИЕС, стр. I-10721, став 23 и 
цитираната судска пракса). 

24      Со оглед на тоа што во овој случај не постојат такви околности, треба да се одговори на 
прашањата поднесени од страна на националниот суд. 

Прашањата во постапката за прелиминарна одлука 

За првото и второто прашање 

25      Со првото и второто прашање, кои треба да се разгледаат заедно, националниот суд, во 
суштина, прашува дали членовите 44(2) и 47(1)(б) од Директивата 2004/18 треба да се 
толкуваат во смисла дека договорниот орган може да определи минимално ниво на 
економска и финансиска состојба во однос на одредена ставка од билансот, иако може 
да постојат разлики поврзани со конкретната ставка помеѓу законодавствата на одделни 
земји-членки и, како резултат на тоа, разлики во билансите на состојба на друштвата, во 
зависност од законодавството на коешто тие подлежат во однос на изработката на 
нивните годишни сметки. 

26      Според првиот потстав на членот 44(2) од Директивата 2004/18, договорниот орган може 
да наложи минимални нивоа на економска и финансиска состојба, во согласност со 
членот 47 од оваа директива. Членот 47(1)(б) предвидува дека договорниот орган може 
да побара од кандидатите и понудувачите да ја докажат таа состојба преку прикажување 
на нивните биланси на состојба. 

27      Меѓутоа, треба да се истакне дека минималното ниво на економска и финансиска 
состојба не може да се определи со упатување на билансот на состојба во целина. Оттука 
произлегува дека можноста што е предвидена во првиот потстав на членот 44(2) од 
Директивата 2004/18 може да се спроведе, во однос на членот 47(1)(б), само со 
упатување на една или повеќе конкретни ставки од билансот на состојба. 

28      Во однос на изборот на овие ставки, членот 47 од Директивата 2004/18 им остава разумен 
степен на слобода на договорните органи. За разлика од членот 48 од оваа директива 
којшто, во однос на техничката и професионалната способност, воспоставува затворен 
систем кој ги ограничува методите за процена и проверка со коишто располагаат овие 
органи и, оттука, ги ограничува нивните можности за утврдување на условите (види, во 
однос на сличните одредби од директивите кои ѝ претходат на Директивата 2004/18, 
предмет 76/81 Transporoute et travaux [1982] ИЕС, стр. 417, ставови од 8 до 10 и 15), 
членот 47(4) изречно ги овластува договорните органи да ги изберат референците кои 
кандидатите или понудувачите треба да ги обезбедат за да ја докажат својата економска 
и финансиска состојба. Со оглед на тоа што членот 44(2) од Директивата 2004/18 упатува 
на членот 47, истата слобода на избор постои и во однос на минималните нивоа на 
економска и финансиска состојба. 
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29      Меѓутоа, таа слобода не е неограничена. Според вториот потстав од членот 44(2) од 
Директивата 2004/18, минималното ниво на способност мора да биде поврзано и 
пропорционално со предметот на договорот. Оттука произлегува дека ставката или 
ставките од билансот кои ги избрал договорниот орган за да се утврди минималното ниво 
на економската и финансиската состојба треба да даваат објективни информации за 
состојбата на економскиот оператор, како и тоа дека вредносниот праг утврден на тој 
начин треба да биде приспособен на обемот на релевантниот договор, со цел тој 
објективно да претставува позитивен показател за тоа дали постои доволна економска и 
финансиска основа за извршување на договорот, без притоа да се надминуваат реалните 
потреби за таа цел. 

30      Имајќи предвид дека не било извршено целосно усогласување на законодавствата на 
земјите-членки за годишните сметки на друштвата, не може да се исклучи постоењето на 
разлики помеѓу овие законодавства, во однос на одредена ставка од билансот врз основа 
на којашто договорниот орган го утврдил минималното ниво на способност. Меѓутоа, 
треба да се забележи дека, како што произлегува од формулацијата на членот 47(1)(б), (в) 
и став (5), Директивата 2004/18 ја содржи идејата дека, во однос на докажувањето на 
економската и финансиската состојба на кандидатите или понудувачите, договорниот 
орган може законски да побара референца иако, објективно, сите кандидати или 
понудувачи не можат да ја обезбедат истата, независно дали тоа се должи, како во 
случајот од член 47(1)(б), на разлика во законодавството. Според тоа, таквиот услов, сам 
по себе, не може да претставува дискриминација. 

31      Оттука произлегува дека условот за минимално ниво на економска и финансиска 
состојба, во принцип, не може да се отфрли само поради тоа што исполнувањето на 
соодветното ниво треба да се докаже со упатување на одредена ставка од билансот за 
којашто можно е да постојат разлики помеѓу законите во различните земји-членки. 

32      Следствено, одговорот на првото и второто прашање е дека членот 44(2) и членот 47(1)(б) 
од Директивата 2004/18 треба да се толкуваат во смисла дека договорниот орган  може 
да бара минимално ниво на економска и финансиска состојба со упатување на една или 
повеќе конкретни ставки од билансот на состојба, под услов тие ставки да даваат 
објективни информации за состојбата на економскиот оператор, како и под услов нивото 
да биде приспособено на обемот на релевантниот договор, со цел тоа објективно да 
претставува позитивен показател за тоа дали постои доволна економска и финансиска 
основа за извршување на договорот, без притоа да се надминуваат реалните потреби за 
таа цел. Условот за минимално ниво на економска и финансиска состојба, во принцип, не 
може да се отфрли само поради тоа што соодветното ниво се однесува на одредена 
ставка од билансот за којашто можно е да постојат разлики помеѓу законодавствата во 
различните земји-членки. 

За третото прашање 

33      Со третото прашање, националниот суд, во суштина, прашува дали членот 47 од 
Директивата 2004/18 треба да се толкува во смисла дека, доколку одреден економски 
оператор не може да го исполни минималното ниво на економска и финансиска состојба 
поради разлика помеѓу законодавството на земјата-членка каде што тој е основан и 
законодавството на земјата-членка каде што е основан договорниот орган, во однос на 
ставката од билансот врз основа на којашто е дефинирана минималната способност, дали 
е доволно конкретниот оператор да се повика на способностите на друг субјект, согласно 
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со членот 47(2), или тој треба да може да ја докаже својата економска и финансиска 
состојба со кој било друг соодветен документ, согласно со членот 47(5).  

34      Меѓутоа, треба да се забележи дека, како што е очигледно од одлуката за упатување на 
барањето, разликата во законодавството од предметот во главната постапка не се 
однесува на опфатот на ставката од билансот вклучена во економскиот услов, односно, на 
финансискиот резултат во билансот. Законодавствата на Унгарија и на Германија 
предвидуваат дека таа ставка го одразува годишниот финансиски резултат, како и 
распределбата на дивидендите. Меѓутоа, овие законодавства се разликуваат во тоа што 
унгарското право забранува распределбата на дивидендите или преносот на добивките 
да доведат до негативен финансиски резултат, додека германското право не го забранува 
тоа, најмалку во случаите, кога одредена подружница, како што е Hochtief Solutions AG, е 
поврзана со својата матична компанија преку договор за пренос на добивките. 

35      Според тоа, таа разлика во законодавството се однесува на фактот што, спротивно на 
унгарското право, германското право не ја ограничува можноста на матичната компанија 
да одлучи добивките од нејзината подружница да ѝ бидат пренесени, иако преносот би 
довел до негативен финансиски резултат во билансот на подружницата, меѓутоа, не го 
наложува таквиот пренос на добивките.  

36      Следствено, треба да се истакне дека, со ова прашање, националниот суд прашува дали 
членот 47 од Директивата 2004/18 треба да се толкува во смисла дека, кога одреден 
економски оператор не може да го исполни минималното ниво на економска и 
финансиска состојба, како што е економскиот услов, поради договор според којшто 
економскиот оператор систематски ги пренесува своите добивки на неговата матична 
компанија, дали е доволно конкретниот економски оператор да може да се повика на 
способноста на трет субјект, согласно со членот 47(2), или тој треба да може да ја докаже 
својата економска состојба со кој било друг соодветен документ, согласно со членот 
47(5), со оглед на фактот што законодавството на земјата-членка во којашто е основан 
економскиот оператор ги дозволува таквите договори без ограничување, додека според 
законодавството на земјата-членка каде што е основан договорниот орган таквиот 
договор би бил дозволен само доколку преносот на добивките не доведува до негативен 
финансиски резултат во билансот. 

37    Се чини дека, во таква ситуација, фактот што подружницата не може да го исполни 
минималното ниво на економска и финансиска состојба дефинирано врз основа на 
одредена ставка од билансот, во конечната анализа, не се должи на разлика во 
законодавството, туку на одлуката на нејзината матична компанија којашто ја обврзува 
конкретната подружница систематски да ѝ ги пренесува сите свои добивки. 

38      Во тој контекст, конкретната подружница располага единствено со можноста предвидена 
во членот 47(2) од Директивата 2004/18, којшто дозволува таа да се повика на 
економската и финансиската состојба на друг субјект, со тоа што ќе обезбеди доказ дека 
тој субјект ќе ѝ ги стави на располагање потребните ресурси. Оттука произлегува дека таа 
можност е особено погодна за ваква ситуација, бидејќи на тој начин матичната компанија 
може да го поправи фактот што ја ставила својата подружница во положба да не може да 
го исполни минималното ниво на способност. 

39      Според тоа, одговорот на третото прашање е дека членот 47 од Директивата 2004/18 
треба да се толкува во смисла дека доколку одреден економски оператор не може да го 
исполни минималното ниво на економска и финансиска состојба, коешто се состои од 
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условот дека ставката за финансискиот резултат во билансот на кандидатите или на 
понудувачите не треба да биде негативна во повеќе од една од последните три 
финансиски години, поради договор според којшто економскиот оператор систематски ги 
пренесува своите добивки на неговата матична компанија, со цел да го исполни 
минималното ниво на способност, конкретниот економски оператор нема друга можност 
освен да се повика на способноста на друг субјект, во согласност со членот 47(2). Во тој 
однос, не е важно што законодавството на земјата-членка каде што е основан 
конкретниот економски оператор и законодавството на земјата-членка каде што е 
основан договорниот орган се разликуваат во тоа што според законодавството на првата 
земја-членка таквиот договор е дозволен без ограничување, додека според 
законодавството на втората земја-членка, таквиот договор би бил дозволен само доколку 
преносот на добивките не доведува до негативен финансиски резултат во билансот. 

Трошоци 

40      Имајќи предвид дека оваа постапка, за странките во главната постапка, претставува еден 
дел од постапката што се води пред националниот суд, за трошоците треба да решава тој 
суд. Трошоците настанати при поднесување на забелешките до Судот, освен трошоците 
на странките, не се надоместуваат. 

Според наведеното, Судот (седми совет) одлучи: 

1.      Членовите 44(2) и 47(1)(б) од Директивата 2004/18/EЗ на Европскиот парламент и 
на Советот од 31 март 2004 година за усогласување на постапките за доделување 
договори за јавна набавка на работи, договори за јавна набавка на стоки и 
договори за јавна набавка на услуги треба да се толкуваат во смисла дека 
договорниот орган  може да бара минимално ниво на економска и финансиска 
состојба со упатување на една или повеќе конкретни ставки од билансот на 
состојба, под услов тие ставки да даваат објективни информации за состојбата на 
економскиот оператор, како и под услов нивото да биде приспособено на обемот 
на релевантниот договор, со цел тоа објективно да претставува позитивен 
показател за тоа дали постои доволна економска и финансиска основа за 
извршување на договорот, без притоа да се надминуваат реалните потреби за таа 
цел. Условот за минимално ниво на економска и финансиска состојба, во 
принцип, не може да се отфрли само поради тоа што соодветното ниво се 
однесува на одредена ставка од билансот на состојба за којашто можно е да 
постојат разлики помеѓу законодавствата во различните земји-членки. 

2        Членот 47 од Директивата 2004/18 треба да се толкува во смисла дека доколку 
одреден економски оператор не може да го исполни минималното ниво на 
економска и финансиска состојба, коешто се состои од условот дека ставката за 
финансискиот резултат во билансот на кандидатите или на понудувачите не треба 
да биде негативна во повеќе од една од последните три финансиски години, 
поради договор според којшто економскиот оператор систематски ги пренесува 
своите добивки на неговата матична компанија, со цел да го исполни 
минималното ниво на способност, конкретниот економски оператор нема друга 
можност освен да се повика на способноста на друг субјект, во согласност со 
членот 47(2). Во тој однос, не е важно што законодавството на земјата-членка 
каде што е основан конкретниот економски оператор и законодавството на 
земјата-членка каде што е основан договорниот орган се разликуваат во тоа што 
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според законодавството на првата земја-членка таквиот договор е дозволен без 
ограничување, додека според законодавството на втората земја-членка, таквиот 
договор би бил дозволен само доколку преносот на добивките не доведува до 
негативен финансиски резултат во билансот. 
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C-368/10  Комисијата против Холандија 
 

ПРЕСУДА НА СУДОТ (трет совет) 

10 мај, 2012 година (*) 

 

(Неисполнување на обврските од страна на земја-членка — Директива 2004/18/EЗ — 
Постапки за доделување договори за јавна набавка на работи, договори за јавна набавка 
на стоки и договори за јавна набавка на услуги — Договор за набавување, поставување и 

одржување автомати за топли пијалаци и набавка на чај, кафе и други состојки — Член 23, 
став 6 и член 23, став 8 — Технички спецификации — Член 26 — Услови за извршување на 
договорот — Член 53, став 1 — Критериуми за доделување на договорите — Економски 

најповолна понуда — Органски земјоделски производи и производи добиени со 
праведна трговија — Употреба на ознаки при формулирање на технички спецификации и 

критериуми за доделување на договорите — Член 39, став 2 — Концепт на 
„дополнителни информации“ — Член 2 — Начела за доделување договори — Начело на 

транспарентност — Член 44, став 2 и член 48 — Проверка на соодветноста на кандидатите 
и избор на учесници — Минимални барања за технички и професионални способности — 
Сообразност со „критериумите за одржливост на набавките и општествена одговорност 

на претпријатијата“ 

 
Во предметот C-368/10, 

ТУЖБЕНО БАРАЊЕ според член 258 од ДФЕУ за неисполнување на обврските, покренато 
на 22 јули 2010 година, 

Европската комисија, претставувана од г. C. Zadra и г. F. Wilman, во својство на 
застапници, со адреса за доставување судски документи во Луксембург, 

подносител, 

против 

Кралството Холандија, претставувано од г-ѓа C. Wissels и г-ѓа M. de Ree, во својство на 
застапници, 

обвинет, 

СУДОТ (трет совет), 

составен од г. K. Lenaerts, претседател на советот, г-ѓа R. Silva de Lapuerta, г. E. Juhász,  г. 
G. Arestis и г. D. Šváby (судија-известител), судии,  

генерален адвокат: г-ѓа J. Kokott, 

секретар: г-ѓа M. Ferreira, главен администратор, 

имајќи ја предвид писмената постапка и во врска со расправата од 26 октомври 2011 
година, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122644&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173018#Footnote*
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по сослушување на мислењето на генералниот адвокат на седницата од 15 декември 
2011 година,  

ја донесе следната  

Пресуда 

1        Со поднесеното барање, Европската комисија бара од Судот да утврди дека, поради тоа 
што во постапка за јавна набавка за договор за испорака и одржување на автомати за 
кафе, врз основа на огласот за доделување договор за јавна набавка објавен во 
Службениот весник на Европската унија на 16 август 2008 година, провинцијата Северна 
Холандија: 

–        во техничките спецификации предвидела услов за употреба на ознаките „Max 
Havelaar“ и „EKO“ или други ознаки коишто, во секој случај, би се засновале на 
слични или исти критериуми; 

–        со цел да ја оцени способноста на операторите, таа вклучила критериуми и докази 
за одржливоста на набавките и за општествената одговорност на претпријатијата, а 
воедно 

–        при формулирање на критериумите за доделување на договорот, таа упатила на 
употреба на ознаките „Max Havelaar“ и/или „EKO“ или други ознаки коишто, во 
секој случај, би се засновале на истите критериуми, 

Кралството Холандија не ги исполнило своите обврски согласно со член 23, став 6 и став 8, 
член 2, член 44, став 2, член 48, став 1 и став 2, како и член 53, став 1 од Директивата 
2004/18/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 2004 година за 
усогласување на постапките за доделување договори за јавна набавка на работи, 
договори за јавна набавка на стоки и договори за јавна набавка на услуги (Сл. весник 2004 
L 134, стр. 114 и Исправка Сл. весник 2004 L 351, стр. 44), изменета со Регулативата (EЗ) бр. 
1422/2007 на Комисијата од 4 декември 2007 година (Сл. весник 2007 L 317, стр. 34) (во 
натамошниот текст: „Директива 2004/18“). 

  I –  Правен контекст 

2        Директивата 2004/18 ги содржи, меѓу другото, следниве прелиминарни излагања во 
својата преамбула: 

„(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 начелата на Договорот, а особено на начелото на 
слободно движење на стоки, начелото на слободно основање и начелото на 
слободно обезбедување услуги и на начелата што произлегуваат од нив, како што 
се начелото на еднаков третман, начелото на недискриминација, начелото на 
заемно признавање, начелото на пропорционалност и начелото на 
транспарентност. Меѓутоа, за договори за јавни набавки 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 
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начела за да се обезбедат 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 начелата, како и со 
другите правила од Договорот. 

... 

 (5)      Според член 6 од Договорот [EЗ, којшто соодветствува на член 11 од ДФЕУ], 
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 [EЗ, којшто, во суштина, соодветствува на членовите од 3 до 6 и член 8 од 
ДФЕУ], 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 обезбедувајќи ја можноста за добивање на 
најдобрата вредност за парите за нивните договори. 

  ... 

 
(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 еквивалентни решенија. 
За да се докаже еквивалентноста, треба да им се дозволи на понудувачите да 
користат секаква форма на докази. Договорните органи мора да бидат во можност 
да дадат образложение за секоја одлука дека во даден случај не постои 
еквивалентност. Договорните органи кои сакаат да дефинираат еколошки услови во 
техничката спецификација на даден договор можат да ги утврдат еколошките 
карактеристики, 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 
еколошките ознаки, како што се европската еколошка ознака, (мулти)националните 
еколошки ознаки или секоја друга еколошка ознака под услов условите за ознаката 
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 ознаката да е достапна и да е на располагање на 
сите заинтересирани страни. ... Техничките спецификации треба јасно да бидат 
наведени така што сите понудувачи ќе знаат што опфаќаат условите поставени од 
договорниот орган.  

... 

(33)   Условите за извршување на договорот се усогласени со оваа директива, под услов 
тие да не се директно или индиректно дискриминаторски и да се наведени во 
огласот за доделување на договорот за јавна набавка или во договорните 
документи. Тие особено можат да бидат насочени кон фаворизирање стручно 
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 
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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 организација на трудот (ИЛО(ILO)), под 
претпоставка дека таквите одредби не се имплементирани во националното право, 
како и да се најмат повеќе хендикепирани лица отколку што е потребно според 
националното законодавство. 

... 

(39)   Проверката на подобноста на понудувачите, во отворените постапки, како и на 
кандидатите во ограничената постапка и во постапката со преговарање со 
објавување на оглас и во конкурентниот дијалог, како и нивниот избор, 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 економските 
оператори пред да ги прими во постапката за набавка.  

... 

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

 За да се обезбеди почитувањето на начелото на еднаков третман при 
доделувањето договори, соодветно е да се утврди обврска, поставена според 
прецедентно право, за да се обезбеди 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. ... 

       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, како и да се измери вредноста на парите за секоја 
понуда.  
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 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 исполнувањето на условите за животната средина, може 
да му овозможат на договорниот орган да ги задоволи потребите на соодветната 
јавност, како што е искажано 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, стоките или услугите кои се 
предмет на договорот.“ 

3        Во согласност со член 1, став 2, точка (в) од Директивата 2004/18, договорите за јавна 
набавка на стоки се договори за јавна набавка различни од оние споменати во точка (б) 
од оваа алинеја, кои за предмет имаат купување, закуп, изнајмување или купување со 
одложено плаќање, со или без опција за купување, на стоки. Воедно, договор за јавна 
набавка чиј предмет е набавка на стоки, а кој исто така, како спореден предмет, опфаќа 
активности на поставување и вградување ќе се смета дека е „договор за јавна набавка на 
стоки“. Согласно со член 7 од оваа директива, директивата се применува за таков 
договор, освен доколку тој не е доделен во областа на одбраната или од страна на 
централно тело за набавки, кој има вредност без данок на додадена вредност проценета 
дека е еднаква или поголема од 206.000 евра и којшто е доделен од договорен орган 
различен од оние набројани во Анекс IV на директивата. Анексот не се однесува на 
провинциите поврзани со Кралството Холандија.  

4        Член 2 од Директивата 2004/18 предвидува:  

„Начела за доделување договори  

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

5        Став 1, точка (б) од Анекс VI од Директивата  2004/18 го дефинира концептот на „технички 
спецификации“ во однос на договорите за јавна набавка на стоки како „спецификација во 
документ во кој се дефинираат особините на производот или услугата, како на пример, 
ниво на квалитет, резултати во 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“.  

6        Член 23 од оваа директива гласи:  

„1.      Техничката спецификација како што е дефинирана во точка (а) од Анекс IV се 
утврдува во договорната документација…  

2.       Техничките спецификации овозможуваат еднаков пристап за понудувачите и немаат 
ефект на создавање неоправдани пречки за отворањето на јавните набавки за 
конкуренција.  
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3.      ...техничките спецификации ќе бидат формулирани:  

... 

(б)     или во однос на условите за извршување или функционалните карактеристики; 
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; 

...  

6.      Кога договорните органи утврдуваат еколошки карактеристики во однос на условите 
за извршување или функционалните барања како што се споменати во став 3, точка (б), 
тие можат да користат детални спецификации или, ако е потребно, делови од нив како 
што се дефинирани со европски или (мулти)национални еколошки ознаки или со која 
било друга еколошка ознака, под услов:  

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

–      барањата за ознаките да се изготвени врз основа на научни информации,  

–       еколошките ознаки 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, како и 

 –      да се достапни за сите заинтересирани страни.  

Договорните органи можат да наведат дека производите и услугите кои ги носат 
еколошките ознаки 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. 

...  

8.      Освен ако предметот на договорот не оправдува, техничките спецификации не 
упатуваат на одредена марка или извор, или определен процес, или трговски марки, 
патенти, видови или специфично потекло или производство кои имаат ефект на 
фаворизирање или елиминирање на одредени претпријатија или одредени стоки. 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 еквивалентно‘.“ 

7        Член 26 од Директивата 2004/18 предвидува:  

„Услови за извршување договори 
 
Договорните органи можат да утврдуваат посебни услови во врска со извршувањето 
договор, под услов тие да се усогласени со правото на Заедницата и да се наведени во 
огласот за доделување на договорот за јавна набавка или во спецификациите. Условите 



299 

со кои се уредува извршувањето на одреден договор може особено да се однесуваат на 
социјални прашања и прашања од областа на животната средина“.  

8        Член 39, став 2 од Директивата 2004/18 гласи:  

„Под услов да се побарани навреме, договорните органи 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“.  

9        Член 44, став 1 од Директивата 2004/18, со наслов „Утврдување на способноста и избор на 
учесници и доделување договори“, предвидува дека откако договорните органи ќе ја 
проверат способноста на понудувачите кои не се исклучени согласно со односните 
членови, меѓу другото, професионалната и техничката компетентност или способност 
наведени во член 48 од директивата, ги доделуваат договорите врз основа на посочените 
критериуми, во суштина, член 53 од оваа директива. Во согласност со член 44, став 2 од 
директивата:  

„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. 

...“  

10      Член 48, став 1 од Директивата 2004/18, со наслов „Техничка и/или професионална 
способност“, гласи:  

„Техничките и/или професионалните способности на економските оператори се 
оценуваат и испитуваат согласно со ставовите 2 и 3“.  

11      Согласно со член 48, став 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, стоките или услугите. Во однос на 
договорите за јавна набавка на стоки, точките (а)(ii), (б) до (г) и (ѕ) од таа одредба се 
однесуваат на следниве елементи: 

–        поднесување листа на поважни испораки на стоки или услуги обезбедени во 
последните три години; 

–        напомена на вклучените техничари или технички органи, без оглед на тоа дали 
директно припаѓаат на претпријатието, особено оние што се одговорни за контрола 
на квалитетот; 

–        опис на техничките услови и мерки што ги користи доставувачот на стоки или 
давателот на услуги за да обезбеди квалитет и опис на условите на претпријатието 
за истражување и учење; 

–        кога производите или услугите што треба да се обезбедат се сложени или во 
посебни случаи се потребни за конкретна цел, договорните органи вршат или во 
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нивно име се врши проверка на производствените капацитети на доставувачот 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; 

–         во однос на стоките што треба да се достават: примероци, опис и/или фотографии 
или сертификати за атестирање на сообразноста на производите со 
спецификациите или стандардите.  

12      Согласно со горенаведениот член 48, став 6, во огласот или во поканата за поднесување 
понуди, договорниот орган ги наведува референците од став 2 што сака да бидат 
доставени.  

13      Член 53 од Директивата 2004/18 предвидува:  

„Критериуми за доделување договор  

1.      ...Критериумите на кои договорните органи ќе го засноваат доделувањето на 
договори за јавна набавка се:  

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

...“ 

 II –    Околности коишто ѝ претходат на постапката  

 A –  Огласот за доделување договор за јавна набавка  

14      На 16 август 2008 год., на барање на провинцијата Северна Холандија бил објавен оглас 
за доделување договор за јавна набавка во Службениот весник на Европската унија за 
набавка и одржување на автомати за кафе со важност од 1 јануари 2009 год. (во 
натамошниот текст: „огласот за доделување договор за јавна набавка“).  

15      Дел II, точка 1.5 од тој оглас го опишува договорот на следниов начин:  

„Провинцијата Северна Холандија има договор за управување со автомати за кафе. 
Договорот истекува на 1 јануари 2009 година. Провинцијата има намера да склучи нов 
договор на 1 јануари 2009 год. преку европска постапка за јавна набавка. Важен аспект е 
желбата на провинцијата Северна Холандија да ја зголеми употребата на органски 
производи и производи добиени со праведна трговија за автоматите за кафе“.  

16      Дел III, точка 1 од огласот за доделување договор за јавна набавка се однесува на 
условите поврзани со договорот. По информациите поврзани со влоговите и гаранциите, 
главните услови за финансирање и плаќање, како и правната форма за ангажирање 
подизведувачи, точката 1.4 од тој дел го содржи зборот „не“ во делот со наслов „Други 
посебни услови на коишто подлежи извршувањето на договорот“.  
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17      Дел IV, точка 2.1 од огласот за доделување договор за јавна набавка наведува дека 
договорот ќе се додели на економски најповолната понуда. Согласно со став 3.4 од 
истиот дел, крајниот рок за поднесување на понудите бил 12 часот напладне на 26 
септември 2008 година.  

Б – Спецификации  

18     Огласот за доделување договор за јавна набавка упатува на спецификациите со наслов 
„Повик за поднесување понуди“ од 11 август 2008 година (во натамошниот текст: 
„спецификациите“).  

19      Првата алинеја на потпоглавјето 1.3 со наслов „Контекст на договорот“ од 
спецификациите ја презема содржината од точка 1.5 од Дел II од огласот за доделување 
договор за јавна набавка. Вториот став од потпоглавјето го посочува следново:  

„Понудите се оценуваат врз основа на квалитативните и еколошките критериуми, како и 
врз основа на цената“.  

20      Потпоглавјето 1.4 од спецификациите ја опишува содржината на договорот во скратена 
форма на следниов начин:  

„Провинцијата Северна Холандија прави порачка за набавување, поставување и 
одржување на полуавтоматски (целосно оперативни) машини за топли и ладни пијалаци 
на наемна основа. Провинцијата Северна Холандија, исто така, прави и порачка за 
набавка на состојки за автоматите... Одржливоста и функционалноста се важни аспекти“.  

21      Согласно со дел 1.5 од спецификациите, односниот договор требало да се склучи на рок 
од три години со можност за продолжување од една година.  

22      Во согласност со потпоглавјето 3.4 од спецификациите, коешто се однесува на условите за 
регистрирање, не се допуштени алтернативи. Заинтересираните страни и понудувачите 
биле должни да спроведат истражување во врска со релевантните пазарни услови, меѓу 
другото, и поставувајќи му прашања на договорниот орган, којшто требало да даде 
одговори во вид на индикативно известување.  

23      Индикативното известување било дефинирано во потпоглавјето 2.3, дел 5 од 
спецификациите како документ којшто ги содржи одговорите на прашањата поставени од 
заинтересираните страни покрај можните измени на спецификациите или другите 
договорни документи, коишто се дел од спецификациите и имаат приоритет над другите 
делови од истите, вклучувајќи ги и анексите. Во деловите 3 и 5 од потпоглавјето, исто 
така, е наведено дека индикативното известување ќе се објави на веб-страницата за 
постапки за јавна набавка на Северна Холандија, а сите заинтересирани страни ќе 
добиваат известување преку електронска пошта веднаш штом ќе се објават одговори на 
веб-страницата. 

24      Потпоглавјето 4.4 од спецификациите е со наслов „Барања за соодветност/минимални 
барања“. Тие барања се дефинирани во воведениот дел од спецификациите во вид на 
барања коишто треба да ги исполни понудувачот со цел неговата понуда да биде земена 
предвид и се изразени или во вид на основи за исклучување или во вид на минимални 
барања.  
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25      Деловите од 1 до 5 од горенаведеното потпоглавје 4.4 соодветно се однесуваат на 
прометот, осигурувањето за надомест при професионален ризик, искуството на 
понудувачот, барањата за квалитет и оценувањето на задоволството на клиентите.  

26      Дел 4 од горенаведеното потпоглавје 4.4 со наслов „Барања за квалитет“ содржи точка 2 
со следната содржина:  

„Во рамки на одржливоста на набавките и општествената одговорност на претпријатијата, 
провинцијата Северна Холандија бара носителот на набавката да ги исполни 
критериумите во однос на одржливоста на набавките и општествената одговорност на 
претпријатијата. На кој начин ги исполнувате критериумите во поглед на одржливоста на 
набавките и општествената одговорност на претпријатијата? Неопходно е, исто така, да се 
наведе на кој начин носителот на набавката придонесува за подобрување на 
одржливоста на пазарот на кафе и за еколошко, општествено и економски одговорно 
производство на кафе...“  

27      Барањето е повторено во делот 6 во последната точка од истото потпоглавје 4.4, коешто 
содржи излагање, меѓу другото, на „Стандарди за квалитет“ на следниот начин:  

„11.      Одржливост на набавките и [општествена одговорност на претпријатијата: 
критериум knock-out]“.  

28     Делот 1 од потпоглавјето 5.2 од спецификациите, со наслов „Минимални барања 1: 
Профил на барања“, упатува на одделен анекс и утврдува дека понудувачите треба да 
бидат во сообразност со профилот на барања коишто се определени во него.  

29      Анексот А на спецификациите со наслов „Профил на барања“, меѓу другото, ги содржи 
следниве точки:  

„31      Провинцијата Северна Холандија ги користи ознаките „Max Havelaar“ и „EKO“ за 
консумирање кафе и чај. … [Оцена:] барање [.] 

... 

35      Доколку е можно, состојките треба да бидат сообразни со ознаките „Max Havelaar“ и 
„EKO“.  … [Максимум] 15 [поени. Оцена:] претпочитана [.]“  

30      Од анексите и општата структура на спецификациите следува дека точка 35 се однесува 
на одредени состојки коишто се користат за подготовка на пијалаци, со исклучок на чај и 
кафе, како што се млеко, шеќер и какао (во натамошниот текст: „состојките“).  

 В – Индикативно известување  

31      На 9 септември 2008 год., провинцијата Северна Холандија ги објавила точките 11 и 12 во 
индикативното известување предвидено во потпоглавјето 2.3 од спецификациите. Тие 
точки се однесуваат на прашањето поврзано со точките 31 и 35 од Анексот А кон 
спецификациите, коешто гласи: „Можеме ли да претпоставиме дека за посочените 
ознаки важи ’или еквивалентно‘[?]“ Договорниот орган одговорил на следниот начин: 

„00011... [точка] 31 ... 

... 
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Доколку критериумите се еквивалентни или исти.  

00012 ... [точка] 35 ... 

... 

Состојките може да бидат означени со ознака којашто се заснова на истите критериуми“. 

32      Според огласот објавен во Службениот весник на Европската унија на 24 декември 2008 
год., договорот му бил доделен на холандското друштво Maas International.  

 Г – Ознаките „EKO“ и „MAX HAVELAAR“  

33      Според аргументите на Комисијата, коишто во таа смисла не се оспорени од Кралството 
Холандија, ознаките „EKO“ и „MAX HAVELAAR“ ги имаат следниве особини.  

1.     Ознаки „EKO“  

34      Приватната холандска ознака „EKO“ е наменета за производи коишто се составени од 
најмалку 95% состојки од органско земјоделско производство. Таа е поставена од страна 
на фондација основана согласно со холандското приватно право чијашто цел е 
унапредување на органското земјоделство, како што е односното, кога настапиле фактите 
од главната постапка, согласно со Регулативата на Советот (ЕЕЗ) бр. 2092/91 од 24 јуни 
1991 година за органско производство на земјоделски производи и неговото означување 
на земјоделските производи и храна (Сл. весник 1991 L 198, стр. 1), изменета со 
Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 392/2004 од 24 февруари 2004 година (Сл. весник 2004 
L 65, стр. 1) (во натамошниот текст: „Регулатива бр. 2092/91“), како и за борба против 
измамата. Таа фондација била назначена за надлежен орган одговорен за проверка на 
усогласеноста со обврските утврдени во оваа регулатива.  

35       „EKO“ е трговска марка регистрирана во Службата за хармонизација на внатрешниот 
пазар (трговски марки, дизајни и модели (СХВП).  

2.     Ознаката „MAX HAVELAAR“  

36      Ознаката „MAX HAVELAAR“, исто така, е приватна ознака којашто ја поставува фондација 
основана согласно со холандското приватно право и во согласност со правилата утврдени 
од страна на меѓународната организација од таа област Fairtrade Labelling Organisation (во 
натамошниот текст: „FLO“). Таа се користи во повеќе земји, вклучувајќи ја и Холандија.  

37      Ознаката е наменета за унапредување на пласирањето на пазарот на производите 
добиени со праведна трговија и потврдува дека производите за коишто е издадена се 
купени по праведна цена и во праведни услови од организации составени од мали 
производители во земји во развој. Во таа смисла, издавањето на таа ознака се заснова на 
задоволувањето четири критериуми: цената мора да ги покрие сите трошоци; мора да 
содржи премија во споредба со пазарната цена; производството мора да подлежи на 
претходно финансирање и увозникот мора да има долгорочни трговски врски со 
производителите. FLO врши контрола и сертификација.  

38      „MAX HAVELAAR“ е трговска марка којашто исто така е регистрирана од страна на СХВП. 
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 III –  Претсудската постапка и постапката пред Судот на правдата 

39      На 15 мај 2009 год., Комисијата испратила формално известување до Кралството 
Холандија. Според тој допис, спецификациите наведени од страна на провинцијата 
Северна Холандија во рамки на спорниот договор ја прекршиле Директивата 2004/18 
наметнувајќи ги ознаките „MAX HAVELAAR“ и „EKO“, или ознаки засновани на слични или 
исти критериуми, во однос на чајот и кафето што требало да се набават, определувајќи ги 
тие ознаки како критериум за доделување на договорот за состојките и оценувајќи ги 
техничките и професионалните способности на понудувачите врз основа на критериумите 
за соодветност коишто не се дел од целосниот систем предвиден во таа смисла во 
директивата.  

40      Со допис од 17 август 2009 год., Кралството Холандија признало дека спорниот договор 
содржел пропусти во однос на директивата коишто, сепак, не ги ставиле во неповолна 
положба економските оператори кои можеби биле заинтересирани, а притоа оспорило 
голем дел од приговорите на Комисијата. 

41      На 3 ноември 2009 год,. Комисијата на Холандија ѝ испратила образложено мислење во 
коешто ги потврдила веќе дадените приговори и ја повикала Холандија да ги преземе 
сите неопходни мерки за да се усогласи со мислењето во период од два месеца по 
неговото добивање.  

42      Со допис од 31 декември 2009 год., оваа земја-членка ја оспорила основаноста на ставот 
на Комисијата. 

43      Следствено на тоа, Комисијата решила да го покрене ова тужбено барање.  

44      По налог на претседателот на Судот, на 11 февруари 2011 год., на Кралството Данска му 
било допуштено да се вклучи во поддршка на ставот на Кралството Холандија. По налог 
на третиот совет на Судот од 14 ноември 2011 год. било забележано повлекување од таа 
интервенција.  

 IV –  Тужбено барање  

45      Комисијата поднела три правни аргументи за да го поткрепи тужбеното барање.  

46      Првиот и третиот аргумент се однесуваат на употребата на ознаките „EKO“ и „MAX 
HAVELAAR“ во рамки, прво, на техничките спецификации на оспорениот договор во врска 
со кафето и чајот коишто треба да се набават и, второ, во врска со критериумите за 
доделување на договорот поврзан со состојките коишто треба да се набават. Првиот 
аргумент се состои од два дела, при што првиот содржи наводи за прекршување на член 
23, став 6 од Директивата 2004/18 во врска со употребата на ознаката „EKO“, а вториот за 
член 23, став 8 од Директивата 2004/18 во врска со употребата на ознаката „MAX 
HAVELAAR“. Третиот аргумент е поврзан со прекршувањето на член 53, став 1 од таа 
директива и се заснова на два приговора, тврдењето на Комисијата дека 
второнаведената одредба не допушта употреба на ознаки и тврдењето дека 
горенаведените ознаки не биле поврзани со предметот на оспорениот договор. 

47      Вториот правен аргумент се однесува на сообразноста на понудувачите со „критериумите 
за одржливост на набавките и општествена одговорност на претпријатијата“. Тој се состои 
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од три дела коишто содржат наводи за прекршување, соодветно, на член 44, став 2, прва 
алинеја и член 48 од Директивата 2004/18, затоа што тоа барање не соодветствува на 
едно од оние коишто се поврзани со предметот на договорот и со обврската за 
транспарентност пропишана во член 2 од директивата, бидејќи концептите на 
„одржливост на набавките“ и „општествена одговорност на претпријатијата“ не се 
доволно разјаснети.  

А – Првични забелешки  

1.     Применливост на Директивата 2004/18  

48      Треба да се забележи дека, од една страна, оспорениот договор, којшто се однесува на 
тоа, во рамки на договор за изнајмување, да се стават на располагање и да се одржуваат 
автомати за пијалаци и обезбедување производи коишто се потребни за нивно 
функционирање, претставува договор за јавна набавка во смисла на член 1, став 2, точка 
(в) од Директивата 2004/18.  

49      Од друга страна, процената што ја направила Комисијата за проценетата вредност на 
договорот, имено, 760.000 евра, не е оспорена од страна на Кралството Холандија. 
Следствено на тоа, со оглед на праговите утврдени во член 7 од директивата, мора да се 
има предвид дека таа е применлива во случајот со договорот.  

2.     Разгледување на опсегот на барањата и претпочитањето посочено во рамки на 
првиот и третиот правен аргумент  

50      Странките не се согласуваат во однос на значењето на барањето и споменатото 
претпочитање, соодветно, на точките 31 и 35 од Анекс А кон спецификациите. 
Повикувајќи се на тие точки, Комисијата тврди дека доколку предвид се земат точките 11 
и 12 од индикативното известување, барањето и претпочитањето се однесуваат на фактот 
дека односните производи треба да бидат означени со ознаки „EKO“ и/или „MAX 
HAVELAAR“ или барем да бидат означени со ознаки коишто се засноваат на еквивалентни 
или исти критериуми. Спротивно на тоа, според Кралството Холандија, од дел II, точка 1.5 
од огласот за доделување договор за јавна набавка и потпоглавјето 1.3 од 
спецификациите јасно се согледува дека договорниот орган бара или претпочита да се 
набават производи коишто се од органско земјоделско производство и се добиени со 
праведна трговија, а споменувањето на тие ознаки или на еквивалентни ознаки само 
појаснува кои критериуми треба да се задоволат.  

51      Прво, мора да се прифати дека спецификациите не може да се толкуваат на начинот 
којшто е предложен од Кралството Холандија.  

52      Во тој однос, треба да се спомене дека значењето на спецификациите мора да се одреди 
од гледна точка на можните понудувачи затоа што целта на постапките за доделување 
договор за јавна набавка на работи, утврдени во Директивата 2004/18, е токму да им се 
гарантира на можните понудувачи основани во Европската унија пристап до договорите 
за јавни набавки за коишто се заинтересирани (види предмет C-220/05 Auroux и 
други [2007] ИEС, стр. I-385, став 53). Според тоа, потенцијалните понудувачи можеле да 
ги разберат спецификациите за овој предмет само во насока на тоа дека предвидуваат 
поседување на наведените ознаки во однос на конкретното барање или претпочитање.  
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53      Барањето и претпочитањето биле наведени во анексот кон спецификациите коишто 
содржеле „Профил на барања“ што понудувачите требало да го исполнат, на начинот на 
којшто е формулиран, во согласност со потпоглавјето 5.2, дел 1 од спецификациите. 
Точките 31 и 35 од тој профил јасно и без резерва се однесуваат на ознаките „EKO“ и 
„MAX HAVELAAR“, исклучувајќи ги сите алтернативи чиешто поднесување во секој случај 
се забранува со потпоглавјето 3.4 од спецификациите. Во такви услови не може да се 
прифати дека упатувањето, коешто не е доволно јасно, според коешто „важен аспект е 
желбата на провинцијата Северна Холандија да ја зголеми употребата на органски 
производи и производи добиени со праведна трговија за автоматите за кафе“, што се 
содржи во дел II, точка 1.5 од огласот за доделување договор за јавна набавка и 
потпоглавјето 1.3 од спецификациите, односно, не во деловите од договорните 
документи коишто се однесуваат на барањата или претпочитањата на договорниот орган, 
можело да укаже дека конкретното барање и претпочитање се однесуваат, во општа 
смисла, на фактот дека односните производи биле органски или предмет на праведна 
трговија.  

54      Од друга страна, подоцнежните појаснувања во точките 11 и 12 од индикативното 
известување, според коешто упатувањето на ознаките „EKO“ и „MAX HAVELAAR“ во 
барањето и претпочитањето ги опфаќа и еквивалентните ознаки, односно оние коишто се 
засноваат на исти или слични критериуми за доделување договор за јавна набавка, не 
може да се земат предвид согласно со член 39, став 2 од Директивата 2004/18.  

55      Иако, како што наведува генералниот адвокат во став 71 од своето мислење, одредени 
аспекти или информации за набавката може да се појаснат со дополнителни информации 
поврзани со спецификациите и со придружните документи, како што е посочено во таа 
одредба, но со нив не може да се измени, ниту преку исправки, значењето на клучните 
договорни барања, во коишто спаѓаат техничките спецификации и критериумите за 
доделување на договорот, бидејќи тие барања биле формулирани во спецификациите 
според коишто економските оператори оправдано се повеле при донесувањето одлука 
дали да се подготват да поднесат понуда или, пак, од друга страна, да не учествуваат во 
односната постапка за јавна набавка. Ова јасно се согледува и од самата употреба на 
изразот „дополнителни информации“ во член 39, став 2, како и од краткиот временски 
рок, имено, шест дена помеѓу доставувањето на тие информации и крајниот рок за 
поднесување на понудите, во согласност со таа одредба.  

56      Во таа смисла, како начелото на еднаков третман така и обврската за транспарентност, 
којашто произлегува од него, наложуваат предметот на секој договор и критериумите за 
негово доделување да бидат јасно определени уште на почетокот на постапката за 
доделување на договорот (види, во таа смисла, предмет C-299/08 Комисија/Франција 
[2009] ИЕС, стр. I-11587, ставови 41 и 43).  

57      Затоа мора да се прифати дека договорните документи, коишто ги определуваат 
предметот на договорот и критериумите за негово доделување наложуваат, прво, кафето 
и чајот што ќе се набават да бидат означени со ознаките „EKO“ и „MAX HAVELAAR“ и, 
второ, претпочитаат состојките што ќе се набават да бидат означени со истите ознаки.  

Б – Првиот правен аргумент, којшто содржи наводи за прекршување на член 23, став 6 
и став 8 од Директивата 2004/18 во врска со техничките спецификации за кафето и 
чајот што треба да се набават  
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58      Првиот аргумент што го посочува Комисијата е поврзан со барањето споменато во точка 
31 од Анекс А кон спецификациите, каде што се наведува дека „Провинцијата Северна 
Холандија ги користи ознаките „EKO“ и „MAX HAVELAAR“ за консумирање кафе и чај“.  

1.     Првиот аргумент што го посочува Комисијата содржи наводи за прекршување на 
член 23, став 5 од Директивата 2004/18 во врска со употребата на ознаката „EKO“ во 
рамки на техничките спецификации поврзани со кафето и чајот коишто треба да се 
набават. 

a)     Аргументи на странките  

59      Во првиот дел од првиот аргумент, Комисијата, во суштина, тврди дека барањето според 
коешто кафето и чајот што треба да се набават мора да бидат означени со ознака „EKO“ 
или еквивалентна ознака, односно да се потврди дека се органски земјоделски 
производи, претставува опис на бараните особини на односните производи и, следствено 
на тоа, техничка спецификација според член 23 од Директивата 2004/18. Член 23, став 6 
од оваа директива, којшто во одредени услови допушта употреба на еколошка ознака со 
цел да се опишат еколошките карактеристики, сепак не дозволува да се пропише 
употреба на таква еколошка ознака. 

60     За Кралството Холандија, бидејќи тоа им е добро познато на економските оператори во 
секторот на релевантната дејност, ознаката „EKO“ за нив недвосмислено упатува на 
органски земјоделски производи што во моментот на изготвувањето на договорните 
документи означувало повикување на Регулативата бр. 2092/91. Во секој случај, 
односниот економскиот оператор којшто постапува уредно и совесно лесно би го 
пронашол на Интернет описот на критериумите коишто се однесуваат на таа ознака или, 
пак, би можел да го праша договорниот орган во врска со тоа.  Затоа и би било нереално 
да се смета дека посочувањето на ознаката „EKO“ претставувало опасност за подривање 
на начелото на еднаков третман поради тоа што можен понудувач којшто не го сфатил 
посочувањето би го изгубил интересот за односниот договор или значително би задоцнил 
со своето делување.  

б)      Оцена на Судот  

61      Треба да се нагласи дека, од појдовен аспект, согласно со член 23, став 3, точка (б) од 
Директивата 2004/18, техничките спецификации може да се формулираат во однос на 
условите за извршување или функционалните карактеристики, коишто може да вклучат и 
еколошки карактеристики. Согласно со излагањето 29 во преамбулата на директивата, 
одреден производствен метод може да вклучи таква еколошка карактеристика. 
Следствено на тоа, доколку ознаката „EKO“ се заснова на еколошки карактеристики и ги 
исполнува барањата наведени во член 23, став 6 од Директивата 2004/18, таа претставува 
„еколошка ознака“ во рамки на значењето на таа одредба и за тоа не постои спор помеѓу 
странките. Второ, провинцијата Северна Холандија поставила техничка спецификација 
утврдувајќи барање во однос на карактеристиките на чајот и кафето што треба да се 
набават во поглед на таа ознака. Токму поради последната наведена одредба мора да се 
земе предвид овој дел од првиот аргумент.  

62      Треба да се спомене дека, согласно со член 2 од Директивата 2004/18 во којашто се 
утврдени начелата за доделување договори за јавни набавки, договорните органи ги 
третираат економските оператори еднакво и недискриминаторски и постапуваат на 
транспарентен начин. Тие начела се од клучно значење за техничките спецификации 
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имајќи ги предвид опасностите од дискриминација поврзани со изборот на тие 
спецификации или начинот на којшто се формулирани. Поради тоа член 23, став 2 и став 
3, точка (б), како и последната реченица од излагањето 29 од преамбулата на 
Директивата 2004/18 наведуваат дека техничките спецификации мора да им обезбедат 
еднаков пристап на понудувачите и да не создадат неоправдани пречки за отворањето на 
јавните набавки за конкуренцијата, како и да бидат доволно прецизни за да им 
овозможат на понудувачите да го одредат предметот на договорот и да им овозможат на 
договорните органи да доделат договори за јавна набавка и тоа да биде јасно посочено 
за сите понудувачи да ги разберат барањата на договорниот орган. Затоа член 23, став 6 
од Директивата 2004/18 треба да се толкува токму во поглед на тие забелешки.  

63      Текстот на првата алинеја од таа одредба, имајќи ги предвид барањата во врска со 
еколошките карактеристики, им дава можност на договорните органи да ги користат 
деталните спецификации на еколошките ознаки, но не и самите еколошки ознаки. 
Барањето за прецизност, предвидено во член 23, став 3, точка (б) од Директивата 2004/18 
на коешто се повикува став 6 од истиот член и коешто е јасно наведено во последната 
реченица од излагањето 29 од преамбулата на Директивата, не допушта опширно 
толкување на таа одредба.  

64      Навистина, со цел да се олесни усогласеноста со таквото барање, член 23, став 6, втора 
алинеја допушта договорните органи да посочат дека се претпоставува дека производите 
означени со еколошка ознака, чиишто подробни спецификации ги искористиле, се во 
согласност со односните спецификации. Меѓутоа, втората алинеја не го проширува 
опсегот на член 23, став 6, затоа што допушта еколошката ознака да се користи само 
индиректно, како доказ за усогласеноста со „техничките спецификации утврдени во 
договорните документи“.  

65      Согласно со член 23, став 6, втората алинеја од Директивата 2004/18, договорните органи 
мора да ги прифатат сите соодветни доказни средства, како што е техничкото досие на 
производителот или извештајот за анализа од признаено тело.  

66      Освен тоа треба да се посочи дека, како што истакнува Кралството Холандија, 
договорниот орган има право да очекува односните економски оператори да бидат 
информирани и разумно свесни, но тоа оправдано очекување претполага дека самиот 
договорен орган јасно ги формулирал своите барања (види, во таа смисла, предмет 
C-423/07 Комисија/Шпанија [2010] ИЕС, стр. I-3429, став 58). Дотолку повеќе не може да 
се упатува кон тоа очекување за да се ослободат договорните органи од обврските 
коишто ги наложува Директивата 2004/18.  

67      Покрај тоа, без воопшто да претставува прекумерен формализам, обврската на 
договорниот орган јасно да ги наведе подробните еколошки карактеристики коишто 
планира да ги наложи, дури и кога упатува на карактеристиките определени со одредена 
еколошка ознака, е неопходна со цел да им се овозможи на потенцијалните понудувачи 
да се повикаат на единствен официјален документ, издаден од самиот договорен орган, 
со што тие нема да бидат предмет на несигурности поради барањето на информации и 
можните привремени измени во критериумите коишто се применуваат за одредена 
еколошка ознака. 

68      Освен тоа, треба да се забележи дека не е основан приговорот на Кралството Холандија 
во врска со тоа дека упатувањето на подробни карактеристики би наложило наведување 
на сите барања од Регулативата бр. 2092/91 што не би било толку јасно колку што би било 
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упатувањето на таа ознака, затоа што ознаката „EKO“ обезбедува информации поврзани 
со органското потекло на производите коишто се означени со неа. Директивата 2004/18, 
во суштина, допушта упатување, во огласот за доделување договор за јавна набавка или 
во договорните документи, на законските или подзаконските одредби за одредени 
технички спецификации каде што таквото упатување, во пракса, е неизбежно, под услов 
тоа да биде придружено со сите дополнителни информации коишто ги наложува 
директивата (види, по аналогија, Комисија/Шпанија, ставови 64 и 65). Оттука, поради тоа 
што тргувањето во Европската унија со органски земјоделски производи и производи 
коишто се претставуваат како такви мора да биде во согласност со релевантното 
законодавство на Европската унија, договорниот орган има право, доколку е соодветно, 
без притоа да го занемари концептот на „техничка спецификација“ во рамки на 
значењето од точка 1(б) од Анекс VI од Директивата 2004/18  или член 23, став 3 од 
истата, да укаже во договорните документи дека производот што треба да се набави 
мора да биде во согласност со Регулативата бр. 2092/91 или, пак, со која било регулатива 
којашто дејствува како нејзина замена.  

69      Во однос на подоцнежното појаснување во точка 11 од индикативното известување, 
според коешто упатувањето на ознаката „EKO“ опфаќа и еквивалентна ознака, мора да се 
наведе дека, покрај она што е погоре наведено во точките од 54 до 56, таквото 
појаснување во никој случај не може да надомести за недефинирањето на деталните 
технички спецификации коишто соодветствуваат на односната ознака.  

70      Од горенаведените забелешки следува дека провинцијата Северна Холандија вовела 
техничка спецификација којашто не соодветствувала на член 23, став 6 од Директивата 
2004/18, со тоа што во договорните документи вклучила барање според коешто 
одредени производи што треба да се набават треба да бидат означени со определена 
еколошка ознака, наместо да се користат деталните спецификации определени со 
еколошката ознака. Следствено на тоа, првиот дел од првиот аргумент е основан.  

2.     Вториот дел од првиот аргумент, којшто содржи наводи за прекршување на член 23, 
став 8 од Директивата 2004/18 во врска со употребата на ознаката „MAX HAVELAAR“ во 
однос на техничките спецификации за кафето и чајот што треба да се набават  

a)     Аргументи на странките  

71      Во вториот дел од првиот аргумент, Комисијата, во суштина, тврди дека барањето според 
коешто кафето и чајот што треба да се набават треба да бидат означени со ознаката „MAX 
HAVELAAR“ или друга еквивалентна ознака, односно да се покаже дека се производи 
добиени со праведна трговија, претставува опис на бараните карактеристики на 
односните производи и затоа е техничка спецификација којашто е во согласност со член 
23 од Директивата 2004/18. Тоа барање би го прекршило член 23, став 8 со којшто, во 
основа, се забранува техничките спецификации да „упатуваат на специфичен [...] извор 
или определен процес или трговски марки [...] или специфично потекло или 
производство кои имаат ефект на фаворизирање или елиминирање на одредени 
претпријатија или одредени стоки“; горенаведената ознака, којашто соодветствува на 
регистрирана марка, спаѓа во сите овие категории. 

72      Прво, Кралството Холандија го оспорува тврдењето дека критериумите на коишто се 
заснова ознаката „MAX HAVELAAR“ може да претставуваат барања поврзани со процесот 
или методот на производство, наведувајќи дека се работи за социјални услови коишто се 
применуваат при добивањето на производите коишто треба да се набават во рамки на 
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извршувањето на односниот договор што е опфатено со концептот „услови за 
извршување на договорот“ во смисла на член 26 од Директивата 2004/18. Доколку 
евентуално се претпостави дека барањето за ознаката може да се смета за техничка 
спецификација, би се отфрлила претпоставката дека член 23, став 8 е применлив во 
случајот.  

б)     Оцена на Судот  

73      Како што е погоре наведено во став 37, ознаката „MAX HAVELAAR“ опишува производи 
добиени со праведна трговија и купени за цена и во услови коишто се поповолни од оние 
коишто ги одредуваат пазарните сили на организациите составени од мали 
производители во земји во развој. Според списите на предметот, ознаката се заснова на 
четири критериуми, односно: цената мора да ги покрие сите трошоци; мора да содржи 
премија во споредба со пазарната цена; производството мора да подлежи на претходно 
финансирање и увозникот мора да има долгорочни трговски врски со производителите.  

74      Тие критериуми не соодветствуваат на дефиницијата за концептот на технички 
спецификации во став 1, точка (б) од Анекс VI од Директивата 2004/18, со оглед на тоа 
што дефиницијата исклучиво е наменета за особините на самите производи, нивното 
производство, пакување или употреба, а не за условите во коишто доставувачот ги добил 
од производителот.  

75      Од друга страна, сообразноста со овие критериуми спаѓа во концептот „услови за 
извршување на договорите“ во смисла на член 26 од оваа директива.  

76      Согласно со овој член, условите за извршување на одреден договор може, особено, да се 
однесуваат на социјалните прашања. Имено, барањето според коешто чајот и кафето што 
треба да се набават задолжително треба да се добијат од мали производители во земји 
во развој, со што за нив се воспоставуваат поволни трговски услови, се вбројува во тие 
прашања. Следствено на тоа, законитоста на таквото барање мора да се испита во рамки 
на горенаведениот член 26.  

77      Меѓутоа, треба да се истакне дека во контекст на претсудската постапка, како и при 
поднесувањето на тужбеното барање, Комисијата ја оспорила клаузулата во врска со 
спецификациите врз основа на член 23, став 8 од директивата, истакнувајќи во одговорот 
дека изложените аргументи во таа смисла се применуваат соодветно за условот за 
извршување уреден во член 26 од директивата.  

78      Поради тоа што предметот на постапката согласно со член 258 од ДФЕУ е ограничен со 
претсудската постапка предвидена во тој член, постапката мора да се заснова на истите 
основи и аргументи коишто се изложени во образложеното мислење, што значи дека 
доколку во образложеното мислење не се вклучи приговор, тој е недопустлив во 
постапката пред Судот (види, во таа смисла, предмет C-305/03 Комисија/Обединето 
Кралство [2006] ИЕС, стр. I-1213, став 22 и цитираната судска пракса). 

79      Следствено на тоа, вториот дел од првиот аргумент мора да се отфрли како недозволен.  

В – Третиот аргумент, којшто содржи наводи за прекршување на член 53, став 1 од 
Директивата 2004/18 во врска со критериумите за доделување договор за состојките 
што треба да се набават 
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80      Третиот аргумент е поврзан со првиот затоа што Комисијата во него упатува на употребата 
на ознаките „EKO“ и „MAX HAVELAAR“ во договорните документи, но во својство на 
критериум за доделување договор за јавна набавка во смисла на член 53 од Директивата 
2004/18.  

81      Треба да се нагласи дека, од појдовен аспект, согласно со горенаведените ставови од 51 
до 57, со упатување на договорните документи каде што се утврдуваат критериумите за 
доделување на договорот, провинцијата Северна Холандија поставила критериум за 
доделување на договор за јавна набавка според којшто состојките што треба да се 
набават треба да бидат означени со ознаки „EKO“ и/или „MAX HAVELAAR“.  

1.     Аргументи на странките  

82      Комисијата, во суштина, тврди дека таквиот критериум за доделување договор за јавна 
набавка го прекршува член 53 од Директивата 2004/18 од два аспекта. Од една страна, тој 
не е поврзан со предметот на договорот затоа што од критериумите за ознаките „EKO“ и 
„MAX HAVELAAR“ се подразбира дека тие не се однесуваат на самите производи коишто 
треба да се набават, туку на општата политика на понудувачите, особено во случајот со 
ознаката „MAX HAVELAAR“. Од друга страна, тој критериум за доделување на договорот 
не соодветствува на барањата за еднаков пристап, недискриминација и транспарентност, 
доведувајќи ги, меѓу другото, во неповолна положба можните понудувачи коишто не се 
од Холандија или коишто за своите производи не располагаат со ознаките „EKO“ и/или 
„MAX HAVELAAR“.  

83      Според Кралството Холандија, критериумот за доделување на односниот договор е 
транспарентен, објективен и недискриминаторски. Економските оператори во секторот 
на релевантната дејност се добро запознаени со тие ознаки. Тие се засноваат на 
критериумите коишто произлегуваат од законодавството на Европската унија за органско 
производство на земјоделски производи (во однос на ознаката „EKO“) или, пак, ги 
определува тело коешто ја наменува ознаката и ја прави потенцијално достапна за сите 
заинтересирани економски оператори (што се однесува до ознаката „MAX HAVELAAR“). 
Потенцијалниот понудувач којшто постапува уредно и совесно, во секој случај, може 
лесно да се информира за тие критериуми коишто се подразбираат. Освен тоа, 
Директивата 2004/18 не ги наложува, во однос на критериумите за доделување договор 
за јавна набавка, истите барања како за техничките спецификации, како што е 
предвидено во член 23 од оваа директива, што е и логично затоа што не е неопходно сите 
понудувачи да можат да исполнат одреден  критериум за доделување на договорот за 
јавна набавка. На крај, конкретниот критериум за доделување на договорот е поврзан со 
предметот на договорот, којшто, меѓу другото, се однесува на набавка на органски 
производи добиени со праведна трговија. Сообразноста со тој критериум укажува на 
квалитетот на понудите и на тој начин овозможува да се процени нивната вредност за 
парите. 

 2.     Оцена на Судот 

84      Најпрво, треба да се истакне дека согласно со член 53, став 1, точка (а) од Директивата 
2004/18 кога, како што е случајот со овој предмет, договорниот орган решава да му 
додели договор на понудувачот којшто, според тој орган, ја поднесува економски 
најповолната понуда, органот мора да ја донесе одлуката врз основа на различни 
критериуми коишто самиот ги одредува во согласност со барањата од директивата, со 
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оглед на тоа што таа одредба содржи, како што следува од употребата на изразот „на 
пример“, нецелосна листа на можни критериуми.  

85      Член 53 од Директивата 2004/18 е појаснет во излагањето 46 од преамбулата, чиишто 
трет и четврт став пропишуваат дека критериумите за доделување договор за јавна 
набавка може, во основа, освен економски да бидат и квалитативни. Според тоа, меѓу 
примерите наведени во член 53, став 1, точка (а) од оваа директива се вбројуваат и 
еколошките карактеристики. Како што посочува генералниот адвокат во точка 103 од 
своето мислење, четвртиот став од тоа излагање укажува и на тоа дека „договорниот 
орган може да користи критериуми чијашто цел е исполнување на социјални услови, 
особено како одговор на потребите, дефинирани во спецификациите од договорот, на 
групи лица коишто се во особено неповолна положба и за коишто е наменето 
добивањето/користењето на работите, стоките или услугите коишто се предмет на 
договорот“. Затоа мора да се прифати дека договорните органи имаат право и да ги 
изберат критериумите за доделување договор за јавна набавка врз основа на аспекти од 
социјална природа, коишто може да се однесуваат на лицата кои ги користат или 
добиваат работите, стоките или услугите што се предмет на договорот, но и на други 
лица.  

86      Второ, член 53, став 1, точка (а) од Директивата 2004/18 наложува критериумите за 
доделување договор за јавна набавка да бидат поврзани со предметот на договорот. Во 
таа смисла, излагањето 46 во преамбулата во третиот став пропишува дека 
„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, како и да се измери вредноста на парите за секоја понуда“, при што 
„економски најповолната понуда“ е „[таа] којашто... нуди најдобра вредност за парите“.  

87      Трето, како што следува од првиот и четвртиот став од ова излагање, сообразноста со 
начелата на еднаквост, недискриминација и транспарентност наложува критериумите за 
доделување договор за јавна набавка да бидат објективни, овозможувајќи понудите 
објективно да се споредат и оценат во услови на ефикасна конкуренција. Тоа не е случај 
со критериумите коишто на договорниот орган му доделуваат неограничена слобода на 
избор (види, во однос на слични одредби од директивите коишто ѝ претходат на 
Директивата 2004/18, предмет C-513/99 Concordia Bus Finland [2002] ИЕС, стр. I-7213, 
став 61 и цитираната судска пракса). 

88      Четврто, на крај, како што е посочено во вториот став од излагањето, истите начела 
наложуваат договорниот орган да обезбеди дека постапката за доделување договор за 
јавна набавка во секоја фаза е сообразна со начелото за еднаков третман на можните 
понудувачи и начелото за транспарентност кај критериумите за доделување договор за 
јавна набавка, при што тие ќе бидат формулирани на таков начин што ќе им овозможат на 
сите разумно информирани понудувачи коишто постапуваат уредно и совесно да бидат 
запознаени со нивниот точен опсег и да ги толкуваат на ист начин (види, меѓу другото, во 
однос на одредбите од директивите коишто ѝ претходат на Директивата 2004/18, 
предмет C-448/01 EVN и Wienstrom [2003] ИЕС, стр. I-14527, ставови 56 - 58). 

89      За да се оцени основаноста на тврдењето дека не постои доволна врска помеѓу 
односниот критериум за доделување договор за јавна набавка и предметот на договорот, 
неопходно е, прво, да се земат предвид критериумите за ознаките „EKO“ и „MAX 
HAVELAAR“. Од горенаведените ставови 34 и 37 јасно произлегува дека овие критериуми 
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се карактеристични за производите добиени од органско земјоделство и праведна 
трговија. Во поглед на методот на органско производство, којшто подлежи на 
законодавството на Европската унија, односно, во релевантниот временски период, 
Регулативата бр. 2092/91, излагањата (2) и (9) од преамбулата на оваа регулатива 
наведуваат дека методот на производство ја унапредува заштитата на животната 
средина, меѓу другото, бидејќи подразбира значајни ограничувања во употребата на 
ѓубрива и пестициди. Во однос на праведната трговија, јасно се согледува од 
горенаведениот став 37 дека целта на критериумите утврдени од страна на фондацијата 
којашто ја обезбедува ознаката „MAX HAVELAAR“ е да ги унапреди интересите на малите 
производители во земјите во развој, притоа одржувајќи трговски односи со нив преку 
коишто се земаат предвид реалните потреби на тие производители, а не само она што го 
наложува пазарот. Од овие изјави следува дека конкретниот критериум за доделување 
на договорот се однесува на еколошките и социјалните карактеристики опфатени со член 
53, став 1, точка (а) од Директивата 2004/18.  

90      Од друга страна, мора да се прифати дека, во согласност со описот на договорот во 
потпоглавјето 1.4 од спецификациите, односниот договор поконкретно се однесува на 
набавка на кафе, чај и други состојки коишто се потребни за производство на пијалаци 
достапни во автоматите. Од формулирањето на релевантниот критериум за доделување 
договор за јавна набавка следува дека тој се однесува само на состојките што треба да се 
набават во рамки на тој договор без тоа да се одрази на каков било начин врз општата 
трговска политика за набавки на понудувачите. Следствено на тоа, тие критериуми се 
поврзани со производи чијашто набавка претставува дел од предметот на договорот.  

91      На крај, како што следува од точка 110 од мислењето на генералниот адвокат, не се бара 
даден критериум за доделување договор за јавна набавка да се однесува на внатрешна 
особина на производот, односно елемент којшто е материјално вграден во тој производ. 
Поради тоа, Судот смета дека со став 34 од предметот EVN и Wienstrom законодавството 
на Европската унија за јавни набавки допушта, во рамки на договорот за набавка на 
електрична енергија, договорниот орган да примени критериум за доделување договор 
за јавна набавка со којшто се бара набавената електрична енергија да се произведе со 
обновливи енергетски извори. Оттука, во основа, нема пречка да се допушти таквиот 
критериум да се однесува на фактот дека односниот производ бил добиен со праведна 
трговија.  

92      Следствено на тоа, мора да се прифати дека односниот критериум за доделување 
договор за јавна набавка е поврзан, како што наложува член 53, став 1, точка (а) од 
Директивата 2004/18, со предметот на конкретниот договорот, што значи дека тврдењето 
на Комисијата во тој поглед е неосновано.  

93      Во однос на приговорот во врска со тоа дека провинцијата Северна Холандија во 
критериумот за доделување на договорот наложила поседување одредени ознаки, треба 
да се истакне дека, согласно со точка 35 од Анекс А кон спецификациите, договорниот 
орган предвидел дека доколку состојките што требало да се набават биле означени со 
ознаки „EKO“ и/или „MAX HAVELAAR“, тоа би резултирало со доделување одреден број 
поени во класифицирањето на конкурентните понудувачи со цел доделување на 
договорот. Тој услов мора да се испита имајќи ги предвид барањата за прецизност и 
објективност коишто се применуваат за договорните органи во тој поглед.  

94      Што се однесува до карактеристичното прашање околу употребата на ознаките, 
законодавството на Европската унија прецизно укажува на импликациите од тие барања 
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во рамки на техничките спецификации. Како што следува од гореспоменатите ставови од 
62 до 65, според наведеното во член 23, став 3, точка (б) од Директивата 2004/18 дека тие 
спецификации мора да бидат доволно прецизни за да им овозможат на понудувачите да 
го определат предметот на договорот и да им овозможат на договорните органи да го 
доделат договорот, законодавецот со член 23, став 6 од оваа директива им дозволува на 
договорните органи да користат критериуми својствени за одредена еколошка ознака со 
цел да утврдат одредени карактеристики на производот, но не и да ја изедначат 
еколошката ознака со техничка спецификација, затоа што употребата на таква ознака е 
дозволена само за да се воспостави претпоставка дека производите означени со таа 
ознака се усогласени со особините коишто се определени на тој начин, при што изречно 
треба да се прифатат сите други соодветни средства за доказ. 

95      Спротивно на тврдењето на Кралството Холандија, нема причина да се смета дека 
начелата на еднаквост, недискриминација и транспарентност водат до поинакви 
последици кога се работи за критериумите за доделување договор за јавна набавка, 
коишто се суштествени услови за договорот за јавна набавка затоа што се решавачки за 
одредувањето на избраниот понудувач од оние коишто ги исполнуваат барањата 
изложени во техничките спецификации од страна на договорниот орган.  

96      Во однос на појаснувањето коешто следува во став 12 од индикативното известување, 
според коешто упатувањето на ознаките „EKO“ и „MAX HAVELAAR“, исто така, се однесува 
и на еквивалентни ознаки, мора да се спомене дека, покрај горенаведеното во ставовите 
од 54 до 56, таквото појаснување во никој случај не може да надомести за недоволно 
прецизните критериуми коишто се подразбираат за односните ознаки.  

97      Од горенаведените забелешки следува дека со тоа што во спецификациите предвидела 
одредени производи коишто треба да се набават да бидат означени со определени 
ознаки што би довело до доделување одреден број поени при избирањето на економски 
најповолната понуда, без притоа да се наведат критериумите коишто се подразбираат за 
тие ознаки и без да се дозволат докази дека производот ги исполнува тие критериуми на 
секој можен начин, провинцијата Северна Холандија утврдила критериум за доделување 
договор којшто не е во согласност со член 53, став 1, точка (а) од Директивата 2004/18. 
Следствено на тоа, третиот правен аргумент во таа смисла е основан.  

Г – Вториот правен аргумент, којшто содржи наводи за прекршување на член 2, член 
44, став 2 и член 48 од Директивата 2004/18 во врска со барањето за сообразност со 
критериумите за „одржливост на набавките“ и „општествена одговорност на 
претпријатијата“  

98      Вториот аргумент, којшто се состои од четири дела, се однесува на барањето, утврдено во 
точка 2 од дел 4 од потпоглавјето 4.4 во спецификациите, според коешто договорниот 
орган, во суштина, треба да се придржува до „критериумите за одржливост на набавките 
и за општествена одговорност на претпријатијата“, меѓу другото, придонесувајќи за 
подобрување на одржливоста на пазарот на кафе и за еколошко, општествено и 
економски одговорно производство на кафе, со тоа што би побарал од понудувачите да 
наведат на кој начин ги исполнуваат тие критериуми.  

1.     Аргументи на странките  

99      Во првиот дел од овој аргумент, Комисијата, во суштина, тврди дека односното барање 
претставува минимално ниво на техничка способност што е во спротивност со член 44, 
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став 2, прва алинеја и член 48 од Директивата 2004/18 поради тоа што не е во опсегот на 
критериуми предвидени за овој член со коишто се утврдува целосен систем. Првиот 
аргумент на Кралството Холандија е дека барањето, всушност, претставува услов за 
извршување на договорот согласно член 26 од директивата. Евентуално може да се смета 
дека барањето претставува дел од системот уреден со член 48 од Директивата 2004/18, 
повикувајќи се на став 2, точка (в) од истиот член, којшто се однесува на описот на 
техничките услови и мерки што ги користи доставувачот на стоки или давателот на услуги 
за да обезбеди квалитет и опис на условите на претпријатието за истражување и учење. 
Со истото барање понудувачите можеле да докажат дека биле способни да го извршат 
договорот доколку ги исполнат неопходните квалитативни критериуми.  

100     Вториот дел од овој аргумент, којшто содржи наводи за прекршување на член 44, став 2, 
алинеја 2 од Директивата 2004/18 се однесува на недостигот од доволна врска помеѓу 
релевантното барање и предметот на односниот договор што оптужената земја-членка го 
оспорува затоа што, според неа, одржливоста на набавките и општествената одговорност 
на претпријатијата се однесуваат на пазар, којшто, меѓу другото, е поврзан со набавка на 
кафе и чај добиени со органско земјоделство и праведна трговија.  

101    Во третиот дел од вториот аргумент, Комисијата тврди дека е прекршен член 2 од 
Директивата 2004/18 поради недоволната јасност на поимите „одржливост на набавките“ 
и „општествена одговорност на претпријатијата“. Според Кралството Холандија, ова е 
неточно затоа што, меѓу другото, тие изрази се разбирливи за сите разумно информирани 
претпријатија, а на Интернет се достапни и опширни информации за нив.  

2.     Оцена на Судот  

а)     Класифицирање на разгледаната клаузула од односните спецификации  

102    Странките не се согласуваат во однос на класификацијата на релевантното барање, 
според коешто понудувачите мора да ги почитуваат „критериумите за одржливост на 
набавките и општествена одговорност на претпријатијата“, меѓу другото, придонесувајќи 
за подобрување на одржливоста на пазарот на кафе и за еколошко, општествено и 
економски одговорно производство на кафе. Комисијата тврди дека тоа барање се 
однесувало на општата трговска политика на понудувачите и дека поради тоа е поврзано 
со нивните технички и професионални способности во смисла на член 48 од Директивата 
2004/18. Спротивно на тоа, според Кралството Холандија, тоа барање се однесува на 
конкретниот договор што значи дека претставува услов за извршување на договорот во 
смисла член 26 од таа директива.  

103    Последниот наведен аргумент не може да се прифати. Спорната клаузула се појавува во 
потпоглавјето 4.4, дел 4 од спецификациите со наслов „Барања за 
соодветност/минимални барања“ што соодветствува на терминологијата којашто, меѓу 
другото, се користи во насловот и во член 44, став 2 од Директивата 2004/18, којшто 
упатува на членовите 47 и 48 од неа со наслов, соодветно, „Економска и финансиска 
состојба“ и „Техничка и/или професионална способност“. Освен тоа, првите три дела од 
тоа потпоглавје се однесуваат на минималните барања наложени од страна на 
договорниот орган во однос на прометот, осигурувањето за надомест при професионален 
ризик, и искуството на понудувачот, односно факторите коишто јасно се предвидени во 
членовите 47 и 48. Покрај тоа, „барањата за соодветност“ се определени во воведниот 
дел од спецификациите во вид на барања коишто се изразени или во вид на основи за 
исклучување или во вид на минимални барања коишто треба да ги исполни понудувачот 
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за да се земе предвид неговата понуда, така што тие се разликуваат од самата понуда. На 
крај, разгледаното барање е формулирано на општ начин, а не конкретно во врска со 
односниот договор.  

104    Од овие забелешки следува дека потенцијалните понудувачи можеле да го разберат тоа 
барање само во однос на минималното ниво на професионална способност коешто го 
наложува договорниот орган во смисла на член 44, став 2 и член 48 од Директивата 
2004/18. Следствено на тоа, законитоста на тоа барање мора да се оцени во однос на 
овие одредби.  

б)     Наводното прекршување на член 44, став 2 и член 48 од Директивата 2004/18  

105    Како што се согледува од член 48, став 1 и став 6, во него се наведува сеопфатна листа на 
факторите врз основа на коишто договорниот орган може да ги оцени и провери 
техничките и професионалните способности на понудувачите. Освен тоа, иако член 44, 
став 2 му дозволува на договорниот орган да ги утврди минималните нивоа на капацитет 
коишто понудувачите мора да ги исполнат со цел нивната понудата да се земе предвид 
при доделувањето на договорот, според член 44, став 2, прва алинеја, нивоата може да 
се определат само со упатување на факторите наведени во член 48 од директивата во 
врска со техничката и професионалната способност.  

106    Спротивно на тврдењето на Кралството Холандија, барањето да се исполнат 
„критериумите за одржливост на набавките и општествена одговорност на 
претпријатијата“ не е поврзано со кој било од овие фактори.  

107    Поконкретно, бараните информации согласно со тоа барање, односно укажувањето „[на 
кој начин понудувачот] ги исполнува критериумите за одржливост на набавките и за 
општествена одговорност на претпријатијата [и] придонесува за подобрување на 
одржливоста на пазарот на кафе и за еколошко, општествено и економски одговорно 
производство на кафе“ не може да се сведат на „опис на техничките услови и мерки што 
ги користи доставувачот на стоки или давателот на услуги за да обезбеди квалитет и опис 
на условите на претпријатието за истражување и учење“, наведено во член 48, став 2, 
точка (в) од Директивата 2004/18. Поимот „квалитет“, којшто освен во таа одредба е 
искористен и во точките (б), (г) и (ѕ) од тој став, мора, во контекст на членот 48, да се 
разбере како технички квалитет на обезбедените услуги или набавки коишто се слични на 
услугите и набавките што го сочинуваат предметот на односниот договор, со оглед на тоа 
што договорниот орган има право да побара од понудувачите да го информираат на кој 
начин го проверуваат и гарантираат квалитетот на тие услуги и набавки во рамки на 
предвиденото во посочените точки.  

108    Од горенаведените забелешки следува дека со барањето според коешто, врз основа на 
условите за соодветност и минималните нивоа на капацитет во спецификациите, 
понудувачите треба да ги почитуваат критериумите за одржливост на набавките и за 
општествена одговорност на претпријатијата и да наведат на кој начин ги исполнуваат 
критериумите и придонесуваат за подобрување на одржливоста на пазарот на кафе и за 
еколошко, општествено и економски одговорно производство на кафе, провинцијата 
Северна Холандија воспоставила минимално ниво на техничка способност коешто не е 
дозволено согласно со член 44, став 2 и член 48 од Директивата 2004/18. Според тоа, 
првиот дел од вториот аргумент е основан.  

в)      Наводното прекршување на член 2 од Директивата 2004/18  
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109     Начелото за транспарентност бара сите услови и подробни правила за постапката за 
доделување договор да бидат посочени јасно, точно и недвосмислено во огласот или во 
договорните документи за, од една страна, сите разумно информирани понудувачи 
коишто постапуваат уредно и совесно да можат да го разберат нивниот точен опсег и да 
ги толкуваат на ист начин и, од друга страна, договорниот орган да биде во можност да 
провери дали поднесените понуди ги задоволуваат критериумите коишто се однесуваат 
на предметниот договор (види, меѓу другото, предмет C-496/99 P Комисија/CAS Succhi di 
Frutta [2004] ИЕС, стр. I-3801). 

110      Како што наведува генералниот адвокат во став 146 од своето мислење, треба да се 
смета дека барањата за сообразност со „критериумите за одржливост на набавките и за 
општествена одговорност на претпријатијата“ и обврската „да се придонесе за 
подобрување на одржливоста на пазарот на кафе и за еколошко, општествено и 
економски одговорно производство на кафе“ не се посочени јасно, точно и 
недвосмислено за сите разумно информирани понудувачи коишто постапуваат уредно и 
совесно да бидат сосема сигурни кои се критериумите за тие барања. Истото се однесува, 
дотолку повеќе, и на барањето упатено до понудувачите да наведат „на кој начин [тие] ги 
исполнуваат“ критериумите или „на кој начин [тие] придонесуваат“ за целите коишто ги 
наложува договорниот орган во однос на договорот и производството на кафе, без 
притоа прецизно да им посочат кои информации мора да ги достават.  

111      Следствено на тоа, со барањето според коешто понудувачите, во односните 
спецификации, треба да ги почитуваат „критериумите за одржливост на набавките и за 
општествена одговорност на претпријатијата“, да „придонесат за подобрување на 
одржливоста на пазарот на кафе и за еколошко, општествено и економски одговорно 
производство на кафе“ и да наведат во својата понуда „на кој начин понудувачот [тие] ги 
исполнуваат“ критериумите или „на кој начин [тие] придонесуваат“ за целите коишто ги 
наложува договорниот орган во однос на договорот и производството на кафе, 
провинцијата Северна Холандија утврдила клаузула којашто не е во согласност со 
обврската за транспарентност предвидена во член 2 од Директивата 2004/18.  

112      Според тоа, од сите горенаведени забелешки следува дека поради тоа што во 
постапката за јавна набавка за договор за набавка и одржување на автомати за кафе, 
којшто е предмет на оглас за доделување договор за јавна набавка објавен во 
Службениот весник на Европската унија на 16 август 2008 год., провинцијата Северна 
Холандија: 

–        утврдила техничка спецификација којашто не е во согласност со член 23, став 6 од 
Директивата 2004/18, барајќи одредени производи коишто треба да се набават да 
бидат означени со определена еколошка ознака наместо да употреби детални 
спецификации; 

–        утврдила критериуми за доделување договор за јавна набавка коишто не се во 
согласност со член 53, став 1, точка (а) од директивата, предвидувајќи дека со 
обезбедување на определени ознаки за одредени производи коишто треба да се 
набават се добиваат одреден број поени при изборот на економски најповолната 
понуда, а притоа не ги навела критериумите коишто се подразбираат за тие ознаки 
и не ги овозможила сите други соодветни средства за доказ дека производот ги 
исполнува тие критериуми;  
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–        утврдила минимално ниво на техничка способност коешто не е дозволено согласно 
со член 44, став 2 и член 48 од директивата, наложувајќи, врз основа на барањата за 
соодветност и минималните нивоа на капацитет во спецификациите, дека 
понудувачите треба да ги почитуваат „критериумите за одржливост на набавките и 
за општествена одговорност на претпријатијата“ и да наведат на кој начин ги 
исполнуваат критериумите и „придонесуваат за подобрување на одржливоста на 
пазарот на кафе и за еколошко, општествено и економски одговорно производство 
на кафе“, како и 

–        пропишала клаузула којашто е во спротивност со обврската за транспарентност 
предвидена во член 2 од директивата, барајќи понудувачите да ги почитуваат 
„критериумите за одржливост на набавките и општествена одговорност на 
претпријатијата“ и да наведат на кој начин ги исполнуваат критериумите и 
„придонесуваат за подобрување на одржливоста на пазарот на кафе и за еколошко, 
општествено и економски одговорно производство на кафе“,  

Кралството Холандија не ги исполнило обврските согласно со горенаведените одредби. 
Од овие забелешки следува дека останатиот дел од тужбеното барање треба да се одбие.  

 V – Трошоци  

113     Член 69, став 2 од Деловникот за работа наложува странката којашто го загубила спорот 
да ги плати трошоците, ако тие се наведени во тужбеното барање на странката којашто го 
добила спорот. Имајќи предвид дека Комисијата ги навела трошоците, а Кралството 
Холандија го загубило спорот, на Кралството Холандија ќе му биде наложено да ги плати 
трошоците.   

Според наведеното, Судот (трет совет):  

1.       Соопштува дека, врз основа на фактот што, во постапката за јавна набавка за 
договор за набавка и одржување на автомати за кафе, којшто бил предмет на 
оглас за доделување договор за јавна набавка објавен во Службениот весник на 
Европската унија на 16 август 2008 година, провинцијата Северна Холандија: 

–        утврдила техничка спецификација којашто не е во согласност со член 23, став 
6 од Директивата 2004/18 на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 
2004 година за усогласување на постапките за доделување договори за 
јавна набавка на работи, договори за јавна набавка на стоки  и договори за 
јавна набавка на услуги, изменета со Регулативата (EЗ) бр. 1422/2007 на 
Комисијата од 4 декември 2007 година, барајќи одредени производи 
коишто треба да се набават да бидат означени со определена еколошка 
ознака наместо да употреби детални спецификации; 

–        утврдила критериуми за доделување договор за јавна набавка коишто не се 
во согласност со член 53, став 1, точка (а) од Директивата 2004/18, 
предвидувајќи дека со обезбедување на определени ознаки за одредени 
производи коишто треба да се набават се добиваат одреден број поени при 
изборот на економски најповолната понуда, а притоа не ги навела 
критериумите коишто се подразбираат за тие ознаки и не ги овозможила 
сите други соодветни средства за доказ дека производот ги исполнува тие 
критериуми; 
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–         утврдила минимално ниво на техничка способност коешто не е дозволено 
согласно со член 44, став 2 и член 48 од Директивата 2004/18, наложувајќи, 
врз основа на барањата за соодветност и минималните нивоа на капацитет 
во спецификациите кои се применуваат во  контекст на релевантниот 
договор, дека понудувачите треба да ги почитуваат „критериумите за 
одржливост на набавките и за општествена одговорност на претпријатијата“ 
и да наведат на кој начин ги исполнуваат критериумите и „придонесуваат за 
подобрување на одржливоста на пазарот на кафе и за еколошко, 
општествено и економски одговорно производство на кафе“, како и 

–        пропишала клаузула којашто е во спротивност со обврската за 
транспарентност предвидена во член 2 од Директивата 2004/18, барајќи 
понудувачите да ги почитуваат „критериумите за одржливост на набавките 
и за општествена одговорност на претпријатијата“ и да наведат на кој начин 
ги исполнуваат критериумите и „придонесуваат за подобрување на 
одржливоста на пазарот на кафе и за еколошко, општествено и економски 
одговорно производство на кафе“,  

 
Кралството Холандија не ги исполнило обврските согласно со горенаведените 
одредби;  

2.        Го одбива останатиот дел од тужбеното барање; 

3.        Му наложува на Кралството Холандија да ги плати трошоците.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-599/10  SAG ELV Slovensko и други 
 

ПРЕСУДА НА СУДОТ (четврт совет) 
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29 март, 2012 година (*) 

(Јавни набавки – Директива 2004/18/ЕЗ – Постапки за доделување договор за јавна 
набавка – Ограничена постапка за јавна набавка – Евалуација на понудите – Барања од 

договорниот орган за појаснување на понудата – Услови) 

Во предметот C-599/10, 

БАРАЊЕ за прелиминарна одлука според членот 267 од ДФЕУ од Najvyšší súd Slovenskej 
republiky (Република Словачка), донесено со решение од 9 ноември 2010 година, 
примено во Судот на 17 декември 2010 година, во постапката  

SAG ELV Slovensko a.s., 

FELA Management AG, 

ASCOM (Schweiz) AG, 

Asseco Central Europe a.s., 

TESLA Stropkov a.s., 

Autostrade per l’Italia SpA, 

EFKON AG, 

Stalexport Autostrady SA 

против 

 
Úrad pre verejné obstarávanie, 

замешувач: 

Národná dial’ničná spoločnost’ a.s., 

 
СУДОТ (четврт совет), 

составен од: г. J.-C. Bonichot (судија-известител), претседател на советот, г-ѓа A. Prechal, г. 
K. Schiemann, г-ѓа C. Toader и г. E. Jarašiūnas, судии, 

генерален адвокат: г-ѓа Ј. Kokott, 

 

секретар: г. К. Malacek, администратор, 

имајќи ја предвид писмената постапка и во врска со расправата од 14 декември 2011 
година, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=68431&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=172419#Footnote*
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по разгледување на забелешките доставени: 

–        за SAG ELV Slovensko a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central 
Europe a.s. и TESLA Stropkov a.s., од адвокатите R. Gorej, L. Vojčík и O. Gajdošech, 

–        за Autostrade per l’Italia SpA, EFKON AG и Stalexport Autostrady SA, од адвокатите 
L. Poloma и G.M. Roberti, 

–        за Úrad pre verejné obstarávanie, од г-ѓа В. Šimorová, во својство на застапник, 

–        за Národná diaľničná spoločnosť a.s., од г-ѓа D. Nemčíková и г. J. Čorba, адвокат, 

–        за Владата на Словачка, од г-ѓа В. Ricziová, во својство на застапник, 

–        за Европската комисија, од г. С. Zadra и г. A. Tokár, во својство на застапници, 

откако се донесе одлука, по сослушување на генералниот адвокат, да се продолжи кон 
пресуда без мислење, 

ја донесе следната  

Пресуда 

1        Ова барање за прелиминарна одлука се однесува на толкувањето на членовите 2, 51 и 
55  од Директивата 2004/18/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 2004 
година за усогласување на постапките за доделување договори за јавна набавка на 
работи, договори за јавна набавка на стоки и договори за јавна набавка на услуги (Сл. 
весник 2004 L 134, стр. 114). 

2        Барањето е поднесено во текот на постапката помеѓу Úrad pre verejné obstarávanie 
(Бирото за јавни набавки; во натамошниот текст: „Úrad“) и претпријатијата коишто не 
биле избрани во повикот за поднесување понуди за обезбедување услуги поврзани со 
наплата на патарина на магистралите и други патишта, објавен во текот на 2007 год. од 
страна на Národná diaľničná spoločnosť a.s. (во натамошниот текст: „NDS“), трговско 
претпријатие под целосна контрола на Република Словачка. 

Правен контекст  

Законодавството на Европската унија  

3        Член 2 од Директивата 2004/18 предвидува:  

„Договорните органи еднакво и недискриминаторски ги третираат економските 
оператори и постапуваат на транспарентен начин“.  

4        Член 51 од оваа директива, којшто во рамки на Наслов II, Поглавје VII, Дел 2 со наслов 
„Критериуми за утврдување на способност“, гласи:  
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„Договорниот орган може да ги повика економските оператори да ги дополнат или 
дообјаснат сертификатите и документите доставени согласно со членовите од 45 до 50“.  

5        Член 55 од оваа директива, во рамки на Дел 3 со наслов „Доделување договор“, гласи:  

„1. Доколку за даден договор понудите се чинат невообичаено ниски во врска со стоките, 
работите или услугите, договорниот орган, 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 работниците и условите за работа што се во 
сила на местото каде што ќе се извршува 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.  

...“  

 Национално законодавство  

6  Член 42 со наслов „Постапка за евалуација на понудите“, од Законот бр. 25/2006 за 
јавните набавки, според верзијата којашто националниот суд ја смета за применлива во 
случајот од главната постапка, предвидува:  

„1. Понудите ги евалуира комисија зад затворени врати. Комисијата ги евалуира понудите 
имајќи ја предвид сообразноста со барањата на договорниот орган или договорниот 
субјект во врска со предметот на договорот и ги исклучува понудите коишто не ги 
задоволуваат тие барања, наведени во огласот за доделување договор за јавна набавка 
или во огласот којшто се користи како повик за поднесување понуди и во техничките 
спецификации. … 

При евалуацијата на понудите коишто содржат алтернативи, се применува член 37, став 3. 

 
 2. Комисијата може да побара од понудувачите да ги образложат своите понуди во 
писмена форма. Меѓутоа, таа не смее да бара или да прифати предлог од понудувач да 
внесе измена којашто би ја направила понудата поповолна. 

3. Кога понудата содржи невообичаено ниска цена, комисијата бара од понудувачот да ја 
образложи понудената цена во писмена форма. Барањето мора да биде подготвено така 
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што ќе се добијат детали за основните карактеристични параметри на понудата, за кои 
комисијата смета дека се важни, а особено во однос на: 

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

(б)      избраните технички решенија или особено поволните услови кои понудувачот ги 
има на располагање за испораката на стоките, за извршувањето на работите, или за 
обезбедувањето на услугите; 

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

(г)       усогласеноста со законите за заштита на работниците и условите за работа што се 
во сила на местото каде што ќе се извршува прометот на стоки, градежните работи 
или услугите; 

(д)       можноста на понудувачот да добие државна помош. 

(4)      Комисијата ги зема предвид појаснувањето за понудата или невообичаено ниската 
цена и доказите доставени од понудувачот. Комисијата исклучува понуда во случај 
кога: 

(а)       понудувачот не поднел образложение во писмена форма во рок од три работни 
денови од датумот на прием на барањето за појаснување, освен доколку 
комисијата не одредила подолг период или  

(б)      поднесеното образложение не е во согласност со барањата согласно со ставовите 
(2) или (3)...  

(7)      Комисијата ги евалуира понудите коишто не се исклучени во согласност со 
критериумите наведени во огласот за доделување договор за јавна набавка или, 
пак, во огласот којшто се користи како повик за поднесување понуди и во 
техничките спецификации, како и врз основа на правилата за нивна примена, како 
што е наведено во тендерската документација, коишто се недискриминаторски и 
поддржуваат лојална конкуренција. 

...“  

 Жалбите во главната постапка и прашањата во постапката за прелиминарна одлука  

7        На 27 септември 2007 год., претпријатието NDS започнало ограничена постапка за јавна 
набавка преку оглас објавен во Службениот весник на Европската унија, со намера да 
склучи договор за јавна набавка со проценета вредност од над 600 милиони евра за 
обезбедување услуги поврзани со наплата на патарина на магистралите и други патишта.  

8        Во текот на оваа постапка, NDS испратило барања за појаснување на понудите до две 
групи на претпријатија, вклучително и до други кандидати. Поточно, прво, до SAG ELV 
Slovensko a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe a.s. и 
TESLA Stropkov a.s. (во натамошниот текст: „SAG ELV и други“) и, второ, до Autostrade per 
l’Italia SpA, EFKON AG и Stalexport Autostrady SA (во натамошниот текст: „Slovakpass“). 
Освен прашањата поставени конкретно за техничките аспекти на секоја од понудите, од 
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двете групи било побарано и да обезбедат појаснување за невообичаено ниските цени 
коишто ги предложиле. Прашањата биле одговорени.  

9        Последователно, со одлуките од 29 април 2008 год., SAG ELV и други и Slovakpass биле 
исклучени од постапката.  

10      Тие одлуки биле оспорени пред NDS, коешто ги уважило, а потоа и пред надлежниот 
управен орган за жалби, Úrad, којшто, пак, на 2 јули 2008 год. ги отфрлил поднесените 
жалби.  

11      Според Úrad, иако една од основите посочени од NDS за оправдување на исклучувањето 
на двете групи коишто учествувале во постапката за јавната набавка, имено, тоа што не 
поднеле сертификати за опремата којашто сè уште не била одобрена, била неоснована, 
другите две основи, пак, го оправдуваат исклучувањето. Прво, тие две групи не 
одговориле соодветно на барањето за појаснување на невообичаено ниската цена на 
нивните понуди. Второ, понудите не биле во согласност со одредени услови наведени во 
тендерската документација. Имено, групата SAG ELV и други не ги исполнила оние услови 
во член 11.1. P 1.20 коишто, во основа, наложуваат да се одредат параметрите коишто 
овозможуваат пресметка на патарините за изминатите растојанија според сезони, денови 
во седмицата и часови во денот, додека групата Slovakpass не ги исполнила оние во член 
12. T. 1.5, коишто наложуваат обезбедување резервен електричен генератор на 
напојување со дизел.  

12      SAG ELV и други и Slovakpass ги оспориле тие одлуки пред Krajský súd Bratislava 
(Окружниот суд во Братислава, Република Словачка). Со пресуда од 6 мај 2009 год., судот 
ја отфрлил жалбата поднесена од SAG ELV и други. На 13 октомври 2009 год., тој ги 
отфрлил и жалбите поднесени од Slovakpass, коишто ги присоединил за општо 
разгледување и со коишто се барало, прво, да се укине решението на Úrad од 2 јули 2008 
год. и, второ, да се укине одлуката со којашто NDS ја потврдило основаноста на својата 
мерка за создавање на комисија за евалуација на понудите, којашто била оспорена од 
Slovakpass.  

13      Против тие две пресуди биле поднесени жалби пред Najvyšší súd Slovenskej republiky 
(Врховниот суд на Република Словачка). Имајќи ги предвид аргументите покренати од 
SAG ELV и други и од Slovakpass, како и основите коишто ги истакнала Европската 
комисија во жалбата за неисполнување на обврските, изјавена против Република 
Словачка поради неправилностите во постапката за јавна набавка во главната постапка, 
националниот суд изразува сомнение во однос на тоа дали односните одлуки на NDS се 
во согласност со начелата на законодавството на Европската унија за недискриминација и 
транспарентност при доделувањето договори за јавна набавка. Поконкретно, тој сака да 
утврди дали тие начела му допуштаат на договорниот орган да има можност да отфрли 
понуда врз основа на тврдење за несообразност со тендерската документација без, 
притоа, прво да побара од понудувачот да ја појасни несообразноста или, врз основа на 
тврдењето за понудена невообичаено ниска цена, без доволно јасно да го испраша 
понудувачот за тоа прашање.  

14      Во вакви околности Najvyšší súd Slovenskej republiky решил да ја прекине постапката и да 
ги упати следниве прашања до Судот за прелиминарна одлука:  

„1.    Дали треба да се толкува дека, според член 51 заедно со член 2 од [Директивата 
2004/18], имајќи ги предвид начелата на недискриминација и транспарентност при 
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доделувањето договори за јавна набавка, договорниот орган е обврзан да бара 
појаснување за одредена понуда, притоа, почитувајќи го субјективното 
процедурално право на поединецот да му биде побарано да ги дополни и појасни 
сертификатите и документите доставени во согласност со членовите од 45 до 50 од 
директивата, доколку спорно или нејасно разбирање на понудата на учесникот би 
можело да резултира со исклучување на тој понудувач во согласност со 
горенаведената директива, според верзијата којашто е во сила во релевантниот 
период? 

2.       Дали треба да се толкува дека, според член 51 заедно со член 2 од [Директивата 
2004/18], имајќи ги предвид начелата на недискриминација и транспарентност при 
доделувањето договори за јавна набавка, договорниот орган не е обврзан да бара 
појаснување за понудата, доколку договорниот орган смета дека е утврдено дека 
барањата во врска со предметот на договорот не биле исполнети во согласност со 
горенаведената директива, според верзијата којашто е во сила во релевантниот 
период?  

3.       Дали одредбата од националното право, според којашто комисијата составена за 
евалуација на понудите може да побара од понудувачите само писмено 
појаснување на понудата, е во согласност со член 51 и 2 од [Директивата 2004/18], 
според верзијата којашто е во сила во релевантниот период?  

Дали постапката на договорниот орган, според којашто тој не е обврзан да побара 
од понудувачот да ја појасни невообичаено ниската цена, е во согласност со член 
55 од [Директивата 2004/18] и имајќи ја предвид формулацијата на прашањето што 
договорниот орган им го поставил на учесниците во врска со невообичаено ниската 
цена, дали [учесниците] имале можност доволно да ги објаснат составните 
елементи на поднесената понуда?  

 Допуштеност на упатените прашања   

15      Во согласност со воспоставената судска пракса, прашањата за толкување на 
законодавството на Европската унија упатени од страна на националниот суд во фактичка 
и нормативна рамка, за чиешто определување е одговорен тој суд, како и нивната 
прецизност, чиешто определување не е задача на Судот, уживаат пресумпција за 
релевантност. Судот може да одбие да се произнесе по прашање упатено од национален 
суд само кога е прилично очигледно дека бараното толкување на законодавството на 
Европската унија воопшто не е поврзано со самите факти во главната постапка или со 
нејзината цел, кога проблемот е хипотетички или кога Судот не располага со потребните 
фактички и правни материјали за да даде корисен одговорен на прашањата коишто му се 
поставени (види, меѓу другото, здружени предмети C-188/10 и C-189/10 Melki и 
Abdeli [2010] ИЕС, стр. I-5667, став 27 и цитираната судска праска).  

16      Имајќи ги предвид тие начела, Владата на Словачка во писмените забелешки тврди дека 
барањето за прелиминарна одлука е недозволено врз основа на тоа што, прво, во спорот 
покренат пред националниот суд од страна на SAG ELV и други не е изјавен приговор во 
врска со појаснувањето на понудите од страна на понудувачите во постапката за јавни 
набавки.  

17      Меѓутоа, несомнено е дека судот добил едно барање за прелиминарна одлука од страна 
на националниот суд во врска со два спора истовремено покренати пред судот и 
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здружени за општо разгледување. Следствено на тоа, ситуацијата којашто е посочена од 
Владата на Словачка во врска со жалбата поднесена SAG ELV и други, секако, би можела 
да влијае врз допуштеноста на тоа барање само доколку се утврди дека ниту во друг спор 
во главната постапка не е изјавен приговор во врска со појаснувањето на понудата на 
понудувачите во постапката за јавни набавки. Првиот приговор за допуштеноста мора да 
се отфрли затоа што ниту е утврдена таква ситуација ниту е изложено тврдење.  

18      Второ, Владата на Словачка потврдува дека формулацијата од страна на договорниот 
орган на делот од третото прашање на националниот суд, којшто се однесува на 
барањето за појаснувањето за невообичаено ниските цени за понудата, не е поврзана со 
жалбата изјавена од Slovakpass во којашто пред првостепениот суд се оспорува 
оценувањето на тоа барање.  

19      Иако Владата на Словачка во тој поглед потврдува дека, во согласност со националното 
процесно право, националниот суд не може да разгледа други аргументи освен оние 
коишто биле покренати пред него, таквиот приговор, којшто во таа смисла се заснова на 
владеењето на националното право, не подразбира нужно дека упатеното прашање 
воопшто не е поврзано со фактите или предметот на односните спорови.  

20      На крај, неспорно е дека во главната постапка отстранетите понудувачи биле прогласени 
за несоодветни откако договорниот орган ги оценил одговорите на барањата за 
појаснување на понудите коишто тие ги поднеле. Во такви околности, прашањата упатени 
од националниот суд, коишто се поврзани со условите во коишто тие барања мора или 
може да се дадат, имајќи ги предвид условите од законодавството на Европската унија, 
не се чинат сосема неповрзани со фактите или предметот на односните спорови.  

21      Следствено на тоа, Судот има основа да се произнесе.    

За упатените прашања  

Прелиминарни забелешки  

22      Како што посочиле Владата на Словачка и Комисијата, неопходно е да се забележи дека, 
прво, член 51 од Директивата 2004/18 е во рамки на одредбите од Дел 2 поврзан со 
критериумите за утврдување способност на понудувачите. Затоа одредбите во тој член не 
се значајни за оцената којашто Судот мора да ја спроведе со цел да одговори на 
упатените прашања, коишто се поврзани, имајќи ги предвид фактите за предметите во 
главната постапка, исклучиво со онаа фаза од ограничената постапка за јавна набавка во 
којашто, по избирањето на понудувачите коишто имаат право да поднесат понуда, 
договорниот орган треба да ги евалуира понудите. Оттука, нема потреба Судот да се 
произнесе за толкувањето на член 51 од Директивата 2004/18. 

23      Второ, фактот што договорниот орган, во случајот од оваа постапка, составил комисија 
којашто, во негово име, ги евалуира понудите поднесени од страна на понудувачите не го 
ослободува органот од одговорноста да ги почитува условите од законодавството на 
Европската унија во областа на јавните набавки. Затоа иако националниот суд сака да 
утврди дали одредбата од националното право којашто предвидува дека комисијата 
составена за евалуација на понудите може само да побара понудувачите писмено да 
појаснат дали понудата е во согласност со законодавството на Европската унија, тоа 
прашање треба да се сфати во општа смисла, како самиот договорен орган да е поставен 
во таа положба.  
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24      Во тие околности Судот мора да ги разбере упатените прашања, разгледани во целина, 
како да имаат за цел да се утврди до кој степен договорните органи, коишто кога ќе 
одредат дека, во ограничена постапка за јавна набавка, понудата поднесена од одреден 
понудувач е невообичаено ниска или непрецизна или, пак, не соодветствува на 
техничките барања во тендерската документација, можат или мораат да бараат 
појаснување од односниот понудувач, имајќи ги предвид членовите 2 и 55 од 
Директивата 2004/18.  

25      Во однос на член 2 од Директивата 2004/18, мора да се има на ум дека главните цели на 
правилата на Европската унија во областа на јавните набавки вклучуваат слободно 
движење на услуги и ненарушување на конкуренцијата во сите земји-членки. За да се 
исполни двојната цел, законодавството на Европската унија го применува, меѓу другото, и 
начелото на еднаков третман на понудувачите и обврската за транспарентност којашто 
потекнува оттука (види, во таа смисла, предмет C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur 
[2008] ИЕС, стр. I-4401, ставови 31 и 32 и цитираната судска пракса). Обврската за 
транспарентност, од своја страна, пак, пред сè, служи да гарантира дека нема да се 
допушти каков било ризик за фаворизирање или произволност од страна на договорниот 
орган (види, во таа смисла, предмет C-496/99 P Комисија/CAS Succhi di Frutta [2004] ИЕС, 
стр. I-3801, став 111). Што се однесува до доделувањето договори, член 2 од Директивата 
2004/18 наложува договорните органи да се придржуваат до истите начела и обврски.  

26      Со оглед на забелешките, Судот мора да одговори на прашањата коишто му се упатени, 
разгледувајќи ја ситуацијата во којашто договорниот орган ја смета понудата за 
невообичаено ниска и смета дека понудата е непрецизна или, пак, не соодветствува на 
техничките барања во тендерската документација. 

Понуда со невообичаено ниска цена 

27      Мора да се има предвид дека, според член 55 од Директивата 2004/18, доколку за даден 
договор понудите се чинат невообичаено ниски во врска со стоките, работите или 
услугите, договорниот орган, пред да може да ги одбие тие понуди, „бара во писмена 
форма детали за составните елементи на понудата кои ги смета за релевантни“.  

28      Од овие одредби, коишто имаат обврзувачки карактер, јасно произлегува дека намерата 
на законодавството на Европската унија е да наложи договорниот орган да ги разгледа 
деталите околу понудите коишто имаат невообичаено ниска цена и за таа цел тоа го 
обврзува договорниот орган да побара од понудувачот да ги обезбеди потребните 
образложенија за да докаже дека понудите се сериозни (види, во таа смисла, здружени 
предмети C-285/99 и C-286/99 Lombardini и Mantovani [2001] ИEС стр. I-9233, ставови 46-
49).  

29      Следствено, постоењето на правилна размена на ставовите, во соодветно време во 
постапката за евалуација на понудите, помеѓу договорниот орган и понудувачот, со цел 
на понудувачот да му се овозможи да покаже дека неговата понуда е реална, претставува 
фундаментален услов од Директивата 2004/18, со цел да се спречи договорниот орган да 
постапува произволно и да се обезбеди вистинска конкуренција помеѓу претпријатијата 
(види, во таа смисла, Lombardini и Mantovani, став 57). 

30      Во тој поглед, мора да се има предвид дека, прво, листата во член 55(1), потстав 2 од 
Директивата 2004/18 не само што не е сеопфатна, туку и не е доволно индикативна и 
поради тоа не им остава слобода на договорните органи да ги определат релевантните 
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фактори коишто треба да се земат предвид пред да се отфрли одредена понуда којашто 
се чини невообичаено ниска (пресуда од 23 април 2009 год. во предметот 
C-292/07 Комисија/Белгија, став 159).  

31      Второ, со цел член 55, став 1 од Директивата 2004/18 да има полезно дејство, 
договорниот орган мора јасно да го формулира барањето пратено до односните 
понудувачи за тие да бидат во можност целосно и делотворно да докажат дека понудите 
им се сериозни.  

32      Сепак, единствено националниот суд е надлежен да провери, имајќи ги предвид сите 
документи во списите коишто му се доставени, дали барањето за појаснување им дало 
можност на односните понудувачи да обезбедат соодветно образложение за составните 
елементи на својата понуда.  

33      Покрај тоа, член 55 од Директивата 2004/18 не само што допушта одредба во 
националното законодавство како што е член 42, став 3 од Законот бр. 25/2006, којашто, 
во основа, пропишува дека доколку понудувачот понуди невообичаено ниска цена, 
договорниот орган мора да побара од него писмено да ја појасни предложената цена, 
туку и наложува да се предвиди таква одредба во националното законодавство за јавните 
набавки (види, во таа смисла, Комисија/Белгија, став 161).  

34      Следствено на тоа, член 55 од Директивата 2004/18 особено не допушта договорниот 
орган да заземе став, како што националниот суд наведува во третото прашање, дека не е 
обврзан да побара понудувачот да ја појасни невообичаено ниската цена.  

Понуда којашто е непрецизна или не соодветствува на техничките барања во 
тендерската документација 

35      Во однос на тоа, мора да се подвлече дека, спротивно на ситуацијата во врска со 
невообичаено ниските цени, Директивата 2004/18 не содржи ниту една одредба којашто 
јасно ја одредува постапката што следува во случај договорниот орган да заклучи, во 
ограничена постапка за јавна набавка, дека понудата поднесена од понудувачот е 
непрецизна или дека не соодветствува на техничките барања во тендерската 
документација.  

36      Самата природа на ограничената постапка за јавна набавка подразбира дека штом се 
изберат понудувачите и штом ги поднесат своите понуди, во основа, тие понуди не може 
да се менуваат ниту на барање од договорниот орган ниту на барање од понудувачите. 
Начелото на еднаков третман на понудувачите и обврската за транспарентност којашто 
произлегува оттука не допуштаат во таа постапка какви било преговори помеѓу 
договорниот орган и кој било од понудувачите.  

37      Доколку му се овозможи на договорниот орган да побара од понудувачот, за чијашто 
понуда смета дека е непрецизна или дека не ги исполнува техничките барања на 
тендерската документација, да достави појаснување по тоа прашање, би постоел ризик 
да се чини дека договорниот орган тајно преговарал со понудувачот, во случај да била 
примена понудата на понудувачот, на штета на останатите понудувачи и со тоа би се 
повредило начелото на еднаков третман. 

38      Освен тоа, ниту од член 2 ниту од која било одредба на Директивата 2004/18, ниту, пак, 
од начелото на еднаков третман или обврската за транспарентност не произлегува дека, 
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во таква ситуација, договорниот орган е обврзан да ги контактира односните понудувачи. 
Впрочем, тие понудувачи не би можеле да приговараат дека не постои таква обврска за 
договорниот орган затоа што нејасноста на нивната понуда се должи единствено на тоа 
што не извршиле длабинска анализа при составувањето на понудата, на којашто 
подлежат, како и останатите понудувачи.  

39      Токму затоа член 39 од Директивата 2004/18 допушта во националното законодавство да 
не постои одредба со којашто договорниот орган би бил обврзан да побара од 
понудувачите, во ограничена постапка за јавна набавка, да ги појаснат своите понуди со 
оглед на техничките барања од тендерската документација пред да ги одбијат поради тоа 
што биле непрецизни или не ги исполниле тие барања.  

40      Сепак, член 2 од оваа директива, особено, допушта исправка или дополнување на 
деталите во понудата кога тоа е соодветно и во исклучителни случаи, особено кога е јасно 
дека се бара обично појаснување или поправање на грешки коишто се очигледно 
технички, под услов таквите измени, во практика, да не доведат до поднесување на нова 
понуда. Членот, исто така, допушта во националното законодавство да постои одредба, 
како што е член 42, став 2 од Законот бр. 25/2006, според којашто, во основа, 
договорниот орган може да побара од понудувачите да ја појаснат понудата во писмена 
форма без, притоа, да побара или да прифати промени во понудата. 

41      При користење на дискреционото право што го ужива, договорниот орган мора да ги 
третира понудувачите еднакво и праведно, на таков начин што нема да се чини дека 
барањето за појаснување неосновано го става или ги става во поповолна или 
понезавидна положба понудувачот или понудувачите до коишто било доставено 
барањето откако завршила постапката за избор на понуди и останува исходот.  

42      Со цел да се даде целисходен одговор за националниот суд, мора да се додаде дека 
барањето за појаснување на понудата може да се даде само откако договорниот орган ги 
разгледал сите понуди (види, во таа смисла, Lombardini и Mantovani, ставови 51 и 53).  

43      Покрај тоа, барањето мора да се испрати на ист начин до сите претпријатија коишто се во 
иста положба, освен доколку не постои основа којашто може објективно да се потврди и 
којашто може да го оправда поинаквиот третман на понудувачите во тој поглед, особено 
кога понудувачот мора, во секој случај, со оглед на другите фактори да биде одбиен.  

44      Освен тоа, барањето мора да се однесува на сите аспекти од понудата коишто се 
непрецизни или коишто не ги исполнуваат техничките барања од тендерската 
документација без, притоа, договорниот орган да има право да одбие понудувач поради 
недоволно јасен дел од понудата којшто не бил опфатен со барањето. 

45      Имајќи ги предвид изложените забелешки, одговорот на упатените прашања е следниот: 

–        Член 55 од Директивата 2004/18 мора да се толкува во смисла дека бара да постои 
одредба во националното законодавство, како што е член 42, став 3 од Законот бр. 
25/2006 за јавните набавки, којашто, во основа, предвидува дека доколку 
понудувачот понуди невообичаено ниска цена, договорниот орган мора да побара 
од него да ја појасни предложена цена во писмена форма. Националниот суд е 
надлежен да провери, имајќи ги предвид сите документи во списите коишто му се 
доставени, дали барањето за појаснување им дало можност на односните 
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понудувачи да обезбедат соодветно образложение за составните елементи на 
својата понуда. 

–        Член 55 од Директивата 2004/18 не допушта договорниот орган да заземе став дека 
не е должен да побара појаснување за невообичаено ниска цена од понудувачот. 

–        Член 2 од Директивата 2004/18 допушта постоење одредба во националното право, 
како што е член 42, став 2 од Законот бр. 25/2006 за јавните набавки, според 
којашто, во основа, договорниот орган може да побара од понудувачите да ја 
појаснат понудата во писмена форма без, притоа, да побара или да прифати 
промени во понудите. При користење на дискреционото право што го ужива, 
договорниот орган мора да ги третира понудувачите еднакво и праведно, на таков 
начин што нема да се чини дека барањето за појаснување неосновано го става или 
ги става во поповолна или понезавидна положба понудувачот или понудувачите до 
коишто било доставено барањето откако завршила постапката за избор на понуди и 
останува исходот.  

 

  Барање за одложување на последиците од пресудата  

46       Владата на Словачка побарала од Судот временски да ги ограничи последиците од оваа 
пресуда доколку тој ги толкува општите начела наведени во член 2 од Директивата 
2004/18 на таков начин што од нив би извлекол обврска за договорниот орган да побара 
од понудувачот да ја појасни својата понуда, во контекст на оценување на сообразноста 
на понудата со барањата поврзани со предметот на договорот онака како што е 
определено во тендерската документација.  

47     Меѓутоа толкувањето на член 2 од Директивата 2004/18 во оваа пресуда не води до таква 
оцена. Следствено на тоа, барањето на Владата на Словачка е беспредметно.  

 Трошоци  

48      Имајќи предвид дека оваа постапка, за странките во главната постапка, претставува еден 
дел од постапката што се води пред националниот суд, за трошоците треба да решава тој 
суд. Трошоците настанати при поднесување на забелешките до Судот, освен трошоците 
на странките, не се надоместуваат.  

Според наведеното, Судот (четврт совет) одлучи:  

Член 55 од Директивата 2004/18/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 
2004 година за усогласување на постапките за доделување договори за јавна набавка 
на работи, договори за јавна набавка на стоки и договори за јавна набавка на услуги 
мора да се толкува во смисла дека наложува постоење на одредба во националното 
законодавство, како што е член 42, став 3 од словачкиот Закон бр. 25/2006 за јавните 
набавки, во верзијата којашто е применлива во главната постапка, којашто пропишува 
дека доколку понудувачот понуди невообичаено ниска цена, договорниот орган мора 
да побара од него писмено да ја појасни предложената цена. Националниот суд е 
надлежен да провери, имајќи ги предвид сите документи во списите коишто му се 
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доставени, дали барањето за појаснување му дало можност на односниот понудувач да 
обезбеди соодветно образложение за составните елементи на својата понуда.  

Член 55 од Директивата 2004/18 не допушта договорниот орган да заземе став дека не 
е должен да побара појаснување за невообичаено ниска цена од понудувачот.  

Член 2 од Директивата 2004/18 допушта постоење одредба во националното право, 
како што е член 42, став 2 од горенаведениот Закон бр. 25/2006 за јавните набавки, 
според којашто, во основа, договорниот орган може да побара од понудувачите да ја 
појаснат понудата во писмена форма без, притоа, да побара или да прифати промени 
во понудите. При користење на дискреционото право што го ужива, договорниот орган 
мора да ги третира понудувачите еднакво и праведно, на таков начин што нема да се 
чини дека барањето за појаснување неосновано го става или ги става во поповолна или 
понезавидна положба понудувачот или понудувачите до коишто било доставено 
барањето откако завршила постапката за избор на понуди и останува исходот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-6/05 Medipac-Kazantzidis 
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ПРЕСУДА НА СУДОТ (прв совет) 

14 јуни, 2007 година (*) 

(Слободно движење на стоки – Директива 93/42/ЕЕЗ – Набавка за болница на 
медицински помагала кои ја носат ознаката „CE“ – Заштитни мерки – Договор за јавна 

набавка на стоки – Договор под вредносниот праг за примена на Директивата 93/36/ЕЕЗ – 
Начело на еднаков третман и обврска за транспарентност) 

Во предметот С-6/05, 

БАРАЊЕ за прелиминарна одлука според членот 234 ЕЗ од Simvoulio tis Epikratias (Грција), 
донесено со решение од 17 ноември 2004 година, примено во Судот на 5 јануари 2005 
година, во постапката 

Medipac-Kazantzidis AE 

против 

Venizelio-Pananio (PE.S.Y. KRITIS), 

  
СУДОТ (прв совет), 

составен од г. P. Jann, претседател на советот, г. K. Lenaerts, г. E. Juhász (судија-
известител), г. K. Schiemann и г. M. Ilešič, судии 

генерален адвокат: г-ѓа E. Sharpston,  

секретар: г-ѓа L. Hewlett, главен администратор, 

имајќи ја предвид писмената постапка и во врска со расправата од 22 јуни 2006 година, 

по разгледување на забелешките доставени: 

–        за Medipac-Kazantzidis AE, од адвокатот K. Giannakopoulos, 

–        за Venizelio-Pananio (PE.S.Y. KRITIS), од адвокатот V. Chasouraki-Damanaki и г. M. 
Ntourountakis, директор, 

–        за Владата на Грција, од г. S. Spyropoulos, како и од г-ѓа Z. Chatzipavlou и г-ѓа 
D. Tsagkaraki, во својство на застапници, 

–        за Владата на Австрија, од г. M. Fruhmann, во својство на застапник, 

–        за Комисијата на Европските заедници, од г-ѓа. M. Patakia и г. X. Lewis, во својство на 
застапници, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=61004&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=204812#Footnote*
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по сослушување на мислењето на генералниот адвокат на седницата од 21 ноември 2006 
година, 

ја донесе следната  

Пресуда 

1        Ова барање за прелиминарна одлука се однесува на толкувањето на Директивата на 
Советот 93/36/ЕЕЗ од 14 јуни 1993 година за усогласување на постапките за доделување 
договори за јавна набавка на стоки (Сл. весник 1993 L 199, стр. 1), изменета со 
Директивата на Европскиот парламент и на Советот 97/52/ЕЗ од 13 октомври 1997 година 
(Сл. весник 1997 L 328, стр. 1) (во натамошниот текст: „Директива 93/36“) и Директива на 
Советот 93/42/ЕЕЗ од 14 јуни 1993 година за медицински помагала (Сл. весник 1993 L 169, 
стр. 1), изменета со Регулативата (ЕЗ) бр. 1882/2003 на Европскиот парламент и на 
Советот од 29 септември 2003 година (Сл. весник 2003 L 284, стр. 1) (во натамошниот 
текст: „Директива 93/42“). 

2        Барањето е поднесено од Simvoulio tis Epikratias (Врховниот управен суд на Грција) во 
контекст на постапката помеѓу друштвото Medipac-Kazantzidis AE (во натамошниот текст: 
„Medipac“) и Venizelio-Pananio (PE.S.Y. KRITIS) (во натамошниот текст: „Venizelio-Pananio“), 
општата болница на Хераклион, во однос на поканата за поднесување понуди издадена 
од страна на болницата, за којашто горенаведеното друштво поднело понуда. 

Правен контекст 

Законодавство на Заедницата 

3       Член 5(1) од Директивата 93/36 предвидува: 

„(a)      Насловите II, III и IV, како и членовите 6 и 7 се применуваат за договори за јавна 
набавка на стоки доделени од: 

(i)      договорните органи од членот 1 (б),... каде што проценетата вредност без 
данок на додадена вредност (ДДВ) изнесува најмалку 200.000 (евра) 
специјални права на влечење (СПВ); 

… 

(б)      оваа директива се применува на договори за јавна набавка на стоки чија проценета 
вредност е еднаква или поголема од релевантниот вредносен праг во моментот на 
објавување на огласот, во согласност со членот 9(2); 

… 

 
(г)      праговите утврдени во потстав (а) и вредностите на праговите изразени во евра и во 

национални валути се објавуваат во Службениот весник на Европските заедници на 
почетокот од ноември по ревизијата утврдена во првиот став од потстав (в).“ 
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4        Вредностите на праговите утврдени во директивите со кои се уредуваат договорите за 
јавна набавка, кои се применуваат од 1 јануари 2002 год., се објавени во Службениот 
весник на Европските заедници на 27 ноември 2001 година  (Сл. весник 2001 C 332, стр. 
21). Од табелата во точка 1 од тој документ произлегува дека вредноста од 200.000 СПВ е 
еквивалентна на 249.681 евро. 

5        Третото, петтото, осмото, тринаесеттото, седумнаесетто и дваесет и првото излагање во 
преамбулата од Директивата 93/42 гласат: 

„Со оглед на тоа што, националните одредби за безбедност и заштита на здравјето на 
пациентите, корисниците и, кога е соодветно, другите лица, во однос на употребата на 
медицински помагала треба да се усогласат со цел да се гарантира слободното движење 
на таквите помагала во рамките на внатрешниот пазар; 

… 

со оглед на тоа што, медицинските помагала треба да им обезбедат на пациентите, 
корисниците и на трети лица високо ниво на заштита и да ги постигнат нивоата на 
перформанси што им се припишуваат од страна на производителот; со оглед на тоа што, 
поради тоа, одржувањето или подобрувањето на нивото на заштита постигнато во 
земјите-членки е една од основните цели на оваа директива; 

… 

со оглед на тоа што, во согласност со начелата дадени во Резолуцијата на Советот од 7 мај 
1985 година во врска со новиот пристап кон техничко усогласување и стандардизација..., 
правилата за дизајнот и производството на медицински помагала мораат да бидат 
ограничени на одредбите потребни да се задоволат основните услови; со оглед на тоа 
што, бидејќи се основни, таквите услови треба да ги заменат соодветните национални 
одредби; со оглед на тоа што основните услови треба да се применуваат со дискреција и 
треба да се води сметка за технолошкото ниво што постои во времето на дизајнот и за 
технолошките и економските услови компатибилни со високото ниво на заштита на 
здравјето и безбедноста; 

… 

со оглед на тоа што, за целите на оваа директива, усогласен стандард е техничка 
спецификација (европски документ за стандард или усогласување) усвоен, по налог на 
Комисијата, или од едно или од двете тела [Европскиот комитет за стандардизација 
(ЕКС/CEN) и Европскиот комитет за електротехничка стандардизација (ЕКЕС/Cenelec)] во 
согласност со Директивата на Советот 83/189/ЕЕЗ од 28 март 1983 година со која се 
утврдува постапката за обезбедување на информациите од областа на техничките 
стандарди и регулативи... и согласно со [општите начела за соработка помеѓу Комисијата 
и овие две тела потпишани на 13 ноември 1984 година]; ... со оглед на тоа што, за 
специфични области, она што веќе постои во форма на Европски фармакопејски 
монографии треба да се инкорпорира во рамките на оваа директива; со оглед на тоа што, 
затоа, неколку Европски фармакопејски монографии можат да се сметаат како еднакви со 
гореспоменатите усогласени стандарди; 

… 
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со оглед на тоа што медицинските помагала треба, по правило, да носат ознака CE за да 
се посочи нивната усогласеност со одредбите на оваа директива што ќе им овозможи 
слободно движење во рамките на Заедницата и истите да се стават во употреба во 
согласност со целта за која се наменети; 

… 

со оглед на тоа што заштитата на здравјето и поврзаните контроли можат да бидат 
поефикасни со системи за следење на безбедноста на медицинските помагала што се 
интегрирани на ниво на Заедницата“. 

6        Членот 1(1) од Директивата 93/42 предвидува дека таа се применува за медицински 
помагала и нивните додатоци. За целите на оваа директива, додатоците се третираат 
како медицински помагала. 

7        Според членот 2 од Директивата 93/42, земјите-членки ги преземаат сите потребни 
чекори за да обезбедат дека медицинските помагала можат да се ставаат во промет 
и/или во употреба само ако ги исполнуваат условите определени во оваа директива, кога 
соодветно ќе се набават и правилно ќе се инсталираат, ќе се одржуваат и користат во 
согласност со целта за којашто се наменети. 

8        Според членот 3 од оваа директива, медицинските помагала мора да ги исполнат 
основните услови наведени во Анекс I, коишто се применуваат за нив, имајќи ја предвид 
целта за којашто се наменети. 

9        Членот 4(1) од Директивата 93/42 им забранува на земјите-членки да создаваат каква 
било пречка за ставањето во промет или пуштањето во употреба, во рамките на своите 
територии, на медицински помагала коишто носат ознака CE, наведена во член 17 од 
директивата, којашто укажува дека истите биле предмет на оцена на сообразноста во 
согласност со одредбите од член 11 од оваа директива. 

10      Според членот 5(1) од Директивата 93/42, земјите-членки претпоставуваат дека постои 
усогласеност со основните услови наведени во член 3 во однос на медицинските 
помагала коишто се во согласност со релевантните национални стандарди усвоени 
според усогласените стандарди, чиишто упатувања се објавени во Службениот весник на 
Европските заедници. 

11      Членот 5(2) предвидува дека, за целите на Директивата 93/42, упатувањата кон 
усогласените стандарди, исто така, ги вклучуваат и монографиите на Европската 
фармакопеја, особено, за хируршки конци, чиишто упатувања се објавени во 
Службениот весник на Европските заедници. 

12      Членот 5(3) од Директивата 93/42 упатува на членот 6(2) од директивата, во однос на 
постапката што треба да ја следат земјите-членки кога сметаат дека усогласените 
стандарди не ги исполнуваат во целост основните услови наведени во член 3 од оваа 
директива. 

13      Членот 8 од оваа директива, со наслов „Заштитна клаузула“, гласи: 
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„1.      Кога некоја земја-членка констатира дека помагалата наведени во член 4(1) и (2), 
втора алинеја, кога истите се правилно инсталирани, одржувани и користени согласно со 
нивната намена, можат да го загрозат здравјето и/или безбедноста на пациентите, 
корисниците или, кога е соодветно, на други лица, таа е должна да ги преземе сите 
соодветни времени мерки за да ги повлече тие помагала од пазарот или за да го забрани 
или ограничи нивното ставање во промет или пуштањето во употреба. Земјата-членка 
веднаш ја известува Комисијата за таквите мерки, наведувајќи ги причините за својата 
одлука и, особено, дали непочитувањето на оваа директива се должи на: 

(а)      неисполнување на основните услови наведени во член 3; 

(б)      неправилна примена на стандардите наведени во член 5, доколку се тврди дека 
стандардите биле применети; 

(в)      недостатоци на самите стандарди. 

2.      Комисијата започнува консултации со засегнатите страни во најкус можен рок. Кога, 
по таквите консултации, Комисијата ќе открие дека: 

–         мерките се оправдани, веднаш за тоа ја известува земјата-членка која ја презела 
иницијативата и другите земји-членки; кога одлуката наведена во став 1 се 
припишува на недостатоци во стандардите, Комисијата, по консултации со 
засегнатите страни, го покренува прашањето пред Комитетот наведен во член 6(1) 
во рок од два месеца, доколку земјата-членка, која ја донела одлуката, има намера 
да ја одржи и да ги започне постапките наведени во член 6, 

–         мерките се неоправдани, веднаш за тоа ја известува земјата-членка која ја презела 
иницијативата и производителот или негов овластен претставник основан во 
Заедницата. 

3.     Кога неусогласеното помагало ја носи ознаката CE, надлежната земја-членка презема 
соодветно дејствие против оној кој ја ставил ознаката и за тоа ја известува Комисијата и 
другите земји-членки. 

4.     Комисијата обезбедува земјите-членки да бидат известени за напредокот и исходот 
од оваа постапка.“ 

14      Член 10 од Директивата 93/42 предвидува: 

„1.    Земјите-членки ги преземаат потребните чекори за да обезбедат дека секоја 
информација што им била дадена до знаење, во согласност со одредбите на оваа 
директива, а во врска со случаите споменати подолу што вклучуваат помагало од класа I, 
IIа, IIб или III, е централно заведена и проценета: 

(а)      секој дефект или нарушување на карактеристиките и/или перформансите на 
помагалото, како и секоја неправилност во означувањето или упатствата за 
употреба што може да доведе или веќе довела до смрт на пациент или корисник 
или, пак, до сериозно нарушување на неговата здравствена состојба; 
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(б)      секоја техничка или медицинска причина во врска со карактеристиките или 
перформансите на помагалото поради причините наведени во потстав (а), а кои 
што водат до систематско повлекување на помагалата од ист тип на 
производителот. 

2.     Кога една земја-членка бара од лекарите или од медицинските институции да ги 
известат надлежните органи за какви било случаи наведени во став 1, таа ги презема 
потребните чекори за да обезбеди дека производителот на конкретното помагало, или 
неговиот овластен претставник основан во Заедницата, исто така, е известен за случајот. 

3.     Откако ќе се изврши процената, ако е можно заедно со производителот, земјите-
членки, без тоа да е во спротивност со примената на член 8, веднаш ја известуваат 
Комисијата и другите земји-членки за случаите наведени во став 1, а за кои се преземени 
или се предвидуваат соодветни мерки.“ 

15      Со членот 11 од Директивата 93/42 се уредува постапката за оценување на сообразноста 
на медицинските помагала со условите од оваа директива. За таа цел, како што е 
наведено во петнаесеттото излагање од преамбулата на директивата, медицинските 
помагала се групираат во четири класи на производи, при што строгоста на тестирањата 
на кои тие се подложени постепено се зголемува врз основа на ранливоста на човечкото 
тело, имајќи ги предвид потенцијалните ризици поврзани со техничкиот дизајн и 
производството на помагалата. 

16     Член 14б од оваа директива предвидува: 

„Кога во однос на даден производ или група производи, одредена земја-членка смета 
дека, со цел да се обезбеди заштитата на здравјето и безбедноста и/или да се обезбеди 
дека се почитуваат условите на јавното здравје, согласно со членот 36 од Договорот, 
потребно е достапноста на таквите производи да се забрани, да се ограничи или да 
подлежи на одредени услови, таа може да ги преземе сите потребни и оправдани 
времени мерки. Во тој случај, таа ја известува Комисијата и сите други земји-членки, 
наведувајќи ги причините за својата одлука. Комисијата ги консултира заинтересираните 
страни и земјите-членки, секогаш кога тоа е можно, и доколку националните мерки се 
оправдани, таа ги донесува потребните мерки на Заедницата согласно со постапката 
наведена во членот 7(2).“ 

17      Според членот 17(1) од Директивата 93/42, медицинските помагала, освен оние 
направени за специјална намена или наменети за клинички испитувања, за кои се смета 
дека ги исполнуваат основните услови наведени во член 3, мора да носат ознака CE за 
сообразност кога се ставаат во промет. 

18      Членот 18 од оваа директива гласи: 

„Без да е во спротивност со членот 8: 

(а)      кога една земја-членка ќе утврди дека ознаката CE е несоодветно нанесена, 
производителот или неговиот овластен претставник основан во Заедницата е 
обврзан да го поправи прекршокот според условите наложени од земјата-членка; 
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(б)      кога непочитувањето продолжува, земјата-членка мора да ги преземе сите 
соодветни мерки за да го ограничи или забрани ставањето во промет на 
конкретниот производ или да обезбеди истиот да се повлече од пазарот, во 
согласност со постапката од член 8. 

…“. 

19      Анекс I од Директивата 93/42, со наслов „Основни услови“, во Дел I, со наслов „Општи 
услови“, предвидува: 

„1.      Помагалата мора да бидат дизајнирани и произведени на таков начин што, кога се 
користат според условите и за целите за кои се наменети, да не ја нарушуваат 
клиничката состојба или безбедноста на пациентите или безбедноста и здравјето 
на корисниците или, кога тоа е соодветно, на другите лица, доколку секој ризик што 
може да се поврзе со нивната употреба претставува прифатлив ризик кога се 
споредува со корисноста за пациентот и е компатибилен со високото ниво на 
заштита на здравјето и безбедноста. 

2.      Решенијата усвоени од производителот за дизајнот и изработката на помагалата 
мора да се во согласност со начелата на безбедност, имајќи ги предвид 
општоприфатените најнови технички достигнувања. 

При изборот на соодветни решенија, производителот мора да ги применува 
следниве начела по овој редослед: 

–        елиминирање или намалување на ризиците колку што е можно повеќе 
(инхерентно безбеден дизајн и изработка), 

–        кога е соодветно, преземање соодветни мерки за заштита, вклучувајќи ги тука 
и алармите, доколку тоа е потребно, во врска со ризиците што не можат да се 
елиминираат, 

–        информирање на корисниците за останатите ризици од какво било 
непочитување на усвоените мерки за заштита. 

3.      Помагалата мора да ги постигнат перформансите наменети од производителот и да 
се дизајнирани, произведени и спакувани така што ќе одговараат за една или 
повеќе од функциите наведени во член 1(2)(а), според спецификацијата на 
производителот. 

…“. 

Национални правила 

20      Меѓуресорското решение бр. DI7/ik.2480 од 19 август 1994 година (FEK B’ 679 - Службен 
весник на Република Грција), со коешто грчкото законодавство се усогласува со 
Директивата на Советот 93/42/ЕЕЗ од 14 јуни 1993 година за медицински помагала, ја 
транспонира оваа директива во грчкото законодавство. 
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Главната постапка и прашањата во постапката за прелиминарна одлука 

21      Со оглас бр. 146/2003 од 8 декември 2003 година, болницата Venizelio-Pananio издала 
покана за поднесување понуди за набавка на различни материјали поврзани со хируршки 
конци во вредност од 131.500 евра (со ДДВ), при што критериум за доделување на 
договорот била најниската цена. Во огласот било наведено дека материјалите треба да 
бидат сертифицирани во согласност со Европската фармакопеја и да ја носат ознаката CE. 

22      Medipac било едно од деветте друштва кои поднеле понуда. Материјалите од понудата 
на друштвото Medipac ја имале потребната ознака. 

23     На 17 март 2004 год., комисијата што ја спроведувала постапката за јавната набавка 
издала препорака до Управниот одбор на Venizelio-Pananio, повторувајќи го предлогот на 
хирурзите од оваа болница да се исклучат материјалите поврзани со хируршките конци 
од видот „PGA“ што ги нудело друштвото Medipac. Според препораката, било утврдено 
дека јазлите направени со материјали од видот „PGA“ лесно се разврзувале и 
предвремено се затворале, иглите често се искривувале или се кршеле, а конците не 
траеле доволно долго. 

24      Со одлука бр. 108 од 24 март 2004 год., управниот одбор на болницата Venizelio-Pananio 
констатирал дека материјалите поврзани со хируршките конци од видот „PGA“ кои ги 
нудело друштвото Medipac не ги задоволувале техничките спецификации за договорот и 
поради тоа ја одбил неговата понуда. 

25      На 5 април 2004 год., друштвото Medipac изјавило жалба до управата на болницата 
Venizelio-Pananio против одлуката за отфрлање. Во жалбата, тоа наведува, меѓу другото, 
дека техничките спецификации врз кои се засновало отфрлањето на неговата понуда не 
биле наведени во поканата за поднесување понуди, тие биле непрецизни и речиси 
неразбирливи, не овозможиле соодветно да се оценат барањата за материјалите коишто 
требало да се испорачаат и отстапувале од техничките карактеристики на таквите 
материјали наведени во Директивата 93/42. Друштвото Medipac, исто така, тврдело дека 
материјалите од неговата понуда, кои ги исполнувале условите на Европската 
фармакопеја, ги немале и не можеле да ги имаат техничките недостатоци коишто ги 
посочила болницата. Болницата ја одбила жалбата со првично решение од 7 април 2004 
год., коешто потоа било укинато и заменето со второ решение донесено на 28 април 2004 
година.  

26      Против тоа решение за одбивање била поднесена тужба до Simvoulio tis Epikratias. Во 
тужбата, друштвото Medipac ги наведува истите причини изнесени во неговата жалба. 

27      Под тие околности, Simvoulio tis Epikratias одлучил да ја прекине постапката и да ги упати 
следните прашања до Судот за прелиминарна одлука: 

„(1)     Секогаш кога постапките за јавна набавка кои се уредени со... Директивата 
93/36/ЕЕЗ за набавка на медицински помагала според Директивата 93/42/ЕЕЗ се 
спроведуваат според системот на најниската цена, дали договорниот орган како 
купувач на релевантните стоки може, во согласност со Директивата 93/42/ЕЕЗ, 
толкувана во смисла на одредбите од Директивата 93/36/ЕЕЗ, да отфрли одредена 
понуда за медицински помагала коишто ја носат ознаката CE и биле предмет на 
проверка на квалитетот извршена од надлежното тело за сертификација, како 
технички неприфатлива во фазата на техничка евалуација, потпирајќи се на 
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оправдани забелешки за нивната соодветност во однос на квалитетот, коишто се 
поврзани со заштитата на јавното здравје и специфичната намена на овие 
помагала, а поради коишто помагалата се сметаат како несоодветни и непогодни за 
конкретната намена (се разбира, под услов, во случај на спор, легитимноста на овие 
забелешки да биде предмет на проверка од страна на надлежниот суд)? 

(2)      Доколку одговорот на претходното прашање е позитивен, дали договорниот орган 
како купувач на релевантните стоки може директно да процени, поради 
горенаведената причина, дека медицинските помагала коишто ја носат ознаката CE 
се несоодветни за предвидената намена или, прво, треба да се применат 
заштитните клаузули од Директивата 93/42/ЕЕЗ и ... меѓуресорското решение бр. 
DI7/ik.2480/1994, коишто му овозможуваат на надлежниот орган, при што во Грција 
тоа е Министерството за здравство, социјална помош и социјално осигурување кое 
дејствува преку Дирекцијата за биомедицинска технологија, да преземе мерки или 
согласно со постапката во член 8 од директивата, кога медицинските помагала иако 
се правилно инсталирани и одржувани можат да го загрозат животот и безбедноста 
на пациентите или на корисниците, или согласно со член 18 од директивата, ако се 
утврди дека ознаката CE е несоодветно нанесена? 

(3)     Имајќи го предвид одговорот на второто прашање, доколку прво треба да се 
применат горенаведените заштитни клаузули, дали договорниот орган е должен да 
го чека исходот од постапката започната или според членот 8 или според членот 18 
од Директивата 93/42/ЕЕЗ и, исто така, дали договорниот орган е обврзан од 
исходот, во смисла дека тој е должен да ги набави релевантните стоки иако е јасно 
дека нивната употреба претставува ризик за јавното здравје и, општо, не е 
соодветна за намената предвидена од страна на договорниот орган?“ 

  Допуштеност на барањето за прелиминарна одлука 

Аргументи на Владата на Австрија 

28      Владата на Австрија смета дека одговорите на прашањата поставени од националниот суд 
не можат да му помогнат на судот да пресуди за главната постапка и затоа барањето за 
прелиминарна одлука не треба да се прифати. Прво, овие прашања изречно се 
однесувале на толкувањето на Директивата 93/36, но конкретната постапка за јавна 
набавка од главната постапка не спаѓала во опфатот на оваа директива, бидејќи 
вредноста на договорот според поканата за поднесување понуди била пониска од 
вредносниот праг утврден во членот 5 од директивата. 

29     Второ, барањето за прелиминарна одлука не ги содржело потребните информации кои би 
му овозможиле на Судот целисходно да одговори на поставените прашања во однос на 
продолжувањето на главната постапка. Владата на Австрија забележува дека во 
барањето не е наведено дали релевантните материјали поврзани со хируршките конци 
навистина се сметаат за опасни за човековото здравје или, пак, тие едноставно не ги 
исполнуваат квалитативните очекувања на засегнатите хирурзи, што е клучен фактор при 
процената на правата и обврските на договорниот орган. 

Оцена на Судот 

30      Најпрво, во однос на применливоста на Директивата 93/36, се подразбира дека таа се 
применува само на договори чија вредност е еднаква или поголема од вредносниот праг 



341 

утврден во членот 5(1) од оваа директива (види, во таа смисла, решение за предметот 
C-59/00 Vestergaard [2001] ИЕС, стр. I-9505, став 19). Списите на предметот покажуваат 
дека вредноста на конкретниот договор од главната постапка изнесува 131.500 евра (со 
ДДВ), односно, дека е пониска од вредносниот праг за којшто се применува оваа 
директива. 

31      Под овие околности, Судот, согласно со членот 104(5) од неговиот Деловник за работа, 
доставил писмено барање до националниот суд за појаснување на причините поради кои 
тој сметал дека за конкретниот договор треба да се применува Директивата 93/36. 
Националниот суд одговорил дека, поради процедурални причини, не е во можност да 
одговори на барањето. Следствено, Судот решил да одржи расправа, во текот на којашто 
Владата на Грција потврдила дека вредноста на договорот била под прагот на оваа 
директива и истакнала дека директивата не требало да се применува за спорот во 
главната постапка. Оттука, Судот констатира дека Владата на Австрија правилно тврди 
дека, во овие околности, толкувањето на Директивата 93/36 не би влијаело врз исходот 
од оваа постапка. 

32      Меѓутоа, за целисходно да се одговори на прашањата поставени од националниот суд, 
потребно е да се разгледаат општите начела кои се применуваат за јавните набавки. 

33      Судот забележува дека националниот суд ја категоризира болницата Venizelio-Pananio 
како „договорен орган“. Оваа класификација, исто така, била прифатена и од Владата на 
Грција, која на расправата истакнала дека конкретната болница е тело регулирано со 
јавното право коешто се изедначува со државата. Според воспоставената судска пракса, 
иако вредноста на одреден договор кој е предмет на покана за поднесување понуди е 
под прагот на директивите со коишто законодавецот на Заедницата ја уредува областа на 
јавните набавки и затоа конкретниот договор не спаѓа во опфатот на овие директиви, 
договорните органи при доделувањето договори, сепак, се должни да ги почитуваат 
општите начела на правото на Заедницата, како што се начелото на еднаков третман и 
обврската за транспарентност којашто произлегува од него (види, во таа смисла, предмет 
C-324/98 Telaustria и Telefonadress[2000] ИЕС, стр. I-10745, ставови 60 и 61; решение за 
предметот Vestergaard, ставови 20 и 21; предмет C-231/03 Coname [2005] ИЕС, I-7287, 
ставови 16 и 17, како и предмет C-458/03 Parking Brixen [2005] ИЕС, стр. I-8585, ставови од 
46 до 48). 

34      Несомнено, националниот суд во барањето за прелиминарна одлука не упатува 
непосредно на општите начела на правото на Заедницата. Меѓутоа, од воспоставената 
судска пракса произлегува дека Судот може да процени дека е потребно да се земат 
предвид правилата на правото на Заедницата на коишто националниот суд не се 
повикува во своето барање за целисходно да одговори на прашањата поставени од 
националниот суд (предмет 35/85 Tissier [1986] ИЕС, стр.1207, став 9; предмет C-
315/88 Bagli Pennacchiotti [1990] ИЕС, стр. I-1323, став 10; предмет C-107/98 Teckal [1999] 
ИЕС, стр. I-8121, став 39, како и Telaustria и Telefonadress, став 59). 

35      Второ, во однос на аргументите на Владата на Австрија за тоа дека нема доволно 
информации за фактите од главната постапка, Судот забележува дека информациите 
содржани во барањето за прелиминарна одлука се дополнети со писмените забелешки 
доставени до Судот. Покрај тоа, одржаното рочиште им овозможило на Владите на 
Австрија и Грција, како и на Комисијата да достават дополнителни забелешки. Оттука, 
Судот има доволно сознанија за да може да одговори на поставените прашања. 
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36      Имајќи го предвид горенаведеното, Судот констатира дека барањето за прелиминарна 
одлука е дозволено и дека е соодветно да се одговори на прашањата поставени од 
националниот суд. 

Прашањата во постапката за прелиминарна одлука 

За првото и второто прашање 

37     Со првото и второто прашање, кои се тесно поврзани и треба да се разгледаат заедно, 
националниот суд, во суштина, прашува дали според општите начела на правото на 
Заедницата кои се применуваат за постапките за јавни набавки, договорниот орган кој 
започнал ваква постапка со цел да набави медицински помагала може директно да 
исклучи одредена понуда за производи од причини поврзани со заштитата на јавното 
здравје, иако конкретните производи ја носеле ознаката CE како што било наложено со 
спецификациите од поканата за поднесување понуди или, пак, договорниот орган прво 
треба да ги примени заштитните клаузули предвидени во членовите 8 и 18 од 
Директивата 93/42. 

Произнесувања доставени до Судот 

38      Во однос на Директивата, друштвото Medipac наведува дека земјите-членки не смеат да 
го забранат, ограничат или попречат ставањето во промет на медицински помагала кои 
ги исполнуваат одредбите од оваа директива и кои ја носат ознаката CE. Тоа истакнува, 
како и Комисијата, дека од одредбите на член 3 и член 17 од Директивата 93/42 
произлегува дека медицинските помагала кои ја носат оваа ознака ги исполнуваат сите 
барања за усогласеност и безбедност, како што е утврдено во Анекс I од оваа директива. 
Оттука следи дека оваа директива воведува претпоставка за усогласеност на производите 
кои ја носат ознаката CE, којашто може да се побие само во контекст на постапката за 
заштита наведена во член 8 и во член 18. 

39      Болницата Venizelio-Pananio и Владите на Австрија и Грција наведуваат дека целта на 
Директивата 93/42 е да се обезбеди дека медицинските помагала нудат високо ниво на 
заштита за пациентите, корисниците и за трети лица. Оттука, тие констатираат дека ако 
одредена понуда за медицински помагала кои се сертифицирани во согласност со оваа 
директива, сепак, е несоодветна од технички аспект, договорниот орган  има право 
директно да ги исклучи тие помагала од постапката за јавната набавка. Меѓутоа, Владата 
на Австрија додава дека договорниот орган е должен да го извести надлежниот 
национален орган за исклучувањето, со цел да му овозможи да преземе соодветни 
времени мерки  и да ја започне постапката предвидена во член 8 од оваа директива. 

40      Владата на Грција додава дека, во суштина, Директивата 93/42 ги утврдува само 
минималните услови што медицинските помагала треба да ги исполнат за да можат да ја 
носат ознаката CE во рамки на Заедницата. Владата на Австрија наведува дека 
договорниот орган слободно може да предвиди дополнителни услови за квалитетот 
коишто ги надминуваат минималните услови определени на ниво на Заедницата. 

Оцена на Судот 

41     Најпрво, Судот констатира дека од списите на предметот не произлегува дека, во главната 
постапка, договорниот орган наложил посебни услови кои ги надминуваат минималните 
услови наложени со правото на Заедницата. 



343 

42      Од одредбите, наведени во ставовите од 5 до 19 од оваа пресуда, произлегува дека 
Директивата 93/42 ги усогласува основните услови што треба да се исполнат за 
медицинските помагала кои спаѓаат во нејзиниот опфат. Откако овие помагала ќе ги 
исполнат усогласените стандарди и ќе бидат сертифицирани во согласност со постапките 
предвидени во оваа директива, треба да се претпостави дека тие ги исполнуваат 
основните услови и затоа се соодветни да се користат за целта за којашто се наменети. 
Покрај тоа, треба да се овозможи слободно движење на овие медицински помагала во 
рамки на целата територија на Заедницата.  

43      Од воспоставената пракса на Судот следи дека обврските кои произлегуваат од 
директивите на Заедницата се задолжителни, меѓу другото, за телата или субјектите кои 
се предмет на овластување или контрола од одреден јавен орган или од државата (види, 
во таа смисла, предмет 152/84 Marshall [1986] ИЕС, стр. 723, став 49; предмет 103/88 
Fratelli Costanzo [1989] ИЕС, стр. 1839, ставови 30 и 31; предмет C-188/89 Foster и други 
[1990] ИЕС, стр. I-3313, став 18; решение за предметот C-297/03 Sozialhilfeverband 
Rohrbach [2005] ИЕС, стр. I-4305, став 27). Според тоа, обврската за претпоставката дека 
медицинските помагала кои ги исполнуваат усогласените стандарди и ја носат ознаката 
CE ги задоволуваат условите од Директивата 93/42 се применува и за болницата 
Venizelio-Pananio во нејзиното својство на тело регулирано со јавното право. 

44      Меѓутоа, како што е наведено во точка 92 од мислењето на генералниот адвокат, Судот 
забележува дека претпоставката за усогласеноста на медицинските помагала може да се 
побие. Во тој однос, Директивата 93/42 предвидува спроведување заштитни мерки 
доколку се утврди дека одредени медицински помагала кои ја носат ознаката CE, сепак, 
претставуваат ризик за пациентите или корисниците. 

45      Членот 10 од оваа директива предвидува дека земјите-членки ги преземаат потребните 
чекори за да обезбедат дека информациите во врска со случаи настанати по ставањето во 
промет на медицинските помагала кои можат да претставуваат ризик за здравјето на 
пациентот или на корисникот се централно заведени и проценети. Доколку, по 
извршената процена, земјите-членки преземат или размислуваат да преземат мерки, тие 
веднаш треба да ја известат Комисијата. 

46      Член 8(1) од Директивата 93/42 наложува земјите-членки кои констатирале дека постојат 
ризици поврзани со медицинските помагала коишто се сертифицирани дека се во 
согласност со оваа директива да ги преземат сите соодветни времени мерки за да ги 
повлечат тие помагала од пазарот или за да го забранат или ограничат нивното ставање 
во промет или пуштањето во употреба. Во тие околности, согласно со истата одредба, 
засегнатата земја-членка веднаш треба да ја извести Комисијата за преземените мерки, 
особено, наведувајќи ги причините за мерките. Според член 8(2) од Директивата 93/42, 
Комисијата од своја страна треба да провери дали времените мерки се оправдани и, 
доколку се оправдани, веднаш да ја извести земјата-членка која ја презела иницијативата 
за таквите мерки, како и другите земји-членки. 

47      Според член 8(3) од Директивата 93/42, кога одредено медицинско помагало ја носи 
ознаката CE, а не ги исполнува основните услови предвидени со оваа директива, 
засегнатата земја-членка презема соодветно дејствие и за тоа ја известува Комисијата и 
другите земји-членки. Покрај тоа, членот 18 од истата директива предвидува дека кога 
една земја-членка ќе утврди дека ознаката CE е несоодветно нанесена, производителот 
или неговиот овластен претставник основан во Заедницата е обврзан да го поправи 
прекршокот според условите наложени од земјата-членка. 
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48     Формулацијата на членот 8(1) од оваа директива јасно посочува дека обврските кои се 
превидени во оваа директива се наложуваат за тело на коешто земјата-членка му 
доделила надлежност да ги утврдува ризиците кои, сепак, можат да произлезат од 
помагалата кои се усогласени со директивата во однос на јавното здравје и/или 
безбедност и, кога е потребно, да преземат мерки со општа примена предвидени со овој 
член, со цел да се реши состојбата. 

49      Имајќи предвид дека државата не ѝ доделила таква надлежност на болницата Venizelio-
Pananio, таа нема право самостојно да ги спроведува мерките за заштита од член 8 од 
Директивата 93/42. Според тоа, откако кај болницата се појавиле сомневања за 
техничката сигурност на материјалите поврзани со хируршките конци кои ги нудело 
друштвото Medipac, таа била должна, врз основа на обврската што ја има како тело 
регулирано со јавното право, да придонесе за правилна примена на Директивата 93/42, 
да го извести надлежниот национален орган со цел тој да изврши проверка од своја 
страна и, доколку е потребно, да спроведе такви мерки за заштита. Списите на предметот 
покажуваат дека во главната постапка, болницата Venizelio-Pananio го поставила 
прашањето за соодветноста на материјалите поврзани со хируршките конци во однос на 
нивната намена пред националното тело на Грција кое врши надзор над медицинските 
производи и ова тело потврдило дека материјалите биле во согласност со важечките 
стандарди. Меѓутоа, прашањето било упатено на 5 мај 2004 год., односно, откако 
болницата ја отфрлила понудата на друштвото Medipac. Со тоа болницата Venizelio-
Pananio самата ја побила претпоставката за усогласеноста, без да ја следи постапката за 
заштита предвидена во горенаведената директива. 

50      Меѓутоа, не само формулацијата на член 8 од Директивата 93/42, туку и целта на системот 
за усогласување предвиден во директивата не дозволуваат, надвор од рамките на  
постапката за заштита, договорниот орган да има право да ги отфрли поради техничка 
неисправност медицинските помагала кои се сертифицирани дека ги исполнуваат 
основните услови предвидени во оваа директива. 

51      Директивата 93/42, доколку претставува мерка за усогласување, донесена согласно со 
членот 100а од Договорот за ЕЕЗ (којшто стана член 100а од Договорот за ЕЗ, којшто по 
изменета стана член 95 ЕЗ), има за цел да го поттикне слободното движење на 
медицинските помагала кои се сертифицирани дека се во согласност со оваа директива, 
токму преку замена на различните мерки кои во оваа област ги преземале земјите-
членки, а коишто можат да претставуваат пречка за слободното движење. 

52      Во тој контекст, потребата да се усогласи слободното движење на овие помагала со 
заштитата на здравјето на пациентите подразбира дека, доколку се појави ризик во врска 
со помагалата кои се сертифицирани како усогласени со Директивата 93/42, засегнатата 
земја-членка треба да ја спроведе постапката за заштита предвидена во член 8 од оваа 
директива, притоа, телата кои не се овластени за тоа не смеат самите еднострано да 
одлучат какво дејствие треба да се преземе во такви околности. 

53      Покрај тоа, доколку понудените производи, иако ја носат ознаката CE, предизвикуваат 
загриженост кај договорниот орган за здравјето или безбедноста на пациентите, 
начелото на еднаков третман на понудувачите и обврската за транспарентност, коишто се 
применуваат независно од тоа дали се применува Директивата 93/36, со цел да се 
избегне произволноста, не дозволуваат договорниот орган самиот директно да може да 
ја отфрли понудата и наложуваат да се спроведе постапка, како што е постапката за 
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заштита од членот 8 од Директивата 93/42, којашто има за цел да обезбеди објективна и 
независна процена и проверка на наводните ризици. 

54      Покрај тоа, релевантното начело и обврската му забрануваат на договорниот орган да ја 
отфрли понудата којашто ги исполнува условите од поканата за поднесување понуди 
поради причини кои не се утврдени во техничката спецификација и кои се наведени по 
поднесувањето на понудата. 

55     Според горенаведеното, одговорот на првото и второто прашање треба да биде дека 
начелото на еднаков третман и обврската за транспарентност не дозволуваат 
договорниот орган, кој издал покана за поднесување понуди за набавка на медицински 
помагала и кој навел дека помагалата треба да се во согласност со Европската 
фармакопеја и да ја носат ознаката CE, директно и надвор од рамките на постапката за 
заштита предвидена во член 8 и член 18 од Директивата 93/42, а врз основа на заштитата 
на јавното здравје, да ги отфрли понудените материјали, ако тие ги исполнуваат 
дефинираните технички услови. Доколку договорниот орган смета дека конкретните 
материјали го загрозуваат јавното здравје, тој треба да го извести надлежниот 
национален орган со цел да се започне постапката за заштита. 

За третото прашање 

56      Со третото прашање, националниот суд го прашува Судот на кој начин треба да се 
спроведат мерките за заштита предвидени со Директивата 93/42 од страна на 
договорниот орган, во контекст на тековната постапка за јавна набавка. Особено, тој 
прашува дали договорниот орган треба да почека да заврши постапката за заштита и 
дали е обврзан од исходот на таа постапка. 

57      Како што произлегува од одговорот на првото и второто прашање, договорниот орган има 
право да отфрли одредена понуда за медицински помагала кои ја носат ознаката CE, 
поради техничка неисправност, само во рамки на постапката за заштита предвидена во 
Директивата 93/42. 

58      Поточно, овластувањето на договорниот орган да ја отфрли понудата за медицински 
помагала кои ја носат ознаката CE, поради техничка неисправност, зависи од исходот на 
постапката за заштита, односно, од одлуката на Комисијата со којашто се утврдува, 
согласно со член 8(2) од оваа директива, дека е оправдано да се преземат мерки за 
забрана на ставањето во промет или пуштањето во употреба на помагалата. 

59      Оттука следи дека договорниот орган, откако ќе одлучи да се обрати до надлежниот 
национален орган, треба да ја запре постапката за доделување на договорот со цел да се 
започне постапката за заштита предвидена со Директивата 93/42 и да го чека резултатот 
од оваа постапка. Одлуката на Комисијата е обврзувачка за договорниот орган. Доколку 
во постапката за заштита се утврди дека релевантните материјали не ги исполнуваат 
условите од оваа директива, мерките со општа примена што ги презема земјата-членка 
би подразбирале исклучување на овие производи од постапката за доделување на 
договорот којашто била запрена. 

60      Запирањето на постапката за јавна набавка на медицински помагала, несомнено, може 
да доведе до одложувања коишто би можеле да предизвикаат проблеми во работата на 
одредена болница, како што е Venizelio-Pananio. Меѓутоа, како што е наведено во точката 
118 од мислењето на генералниот адвокат и согласно со членот 14б од Директивата 
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93/42, целта на заштитата на јавното здравје претставува најважно барање поврзано со 
јавниот интерес што им овозможува на земјите-членки да отстапат од начелото на 
слободно движење на стоките, под услов преземените мерки да се во согласност со 
начелото на пропорционалност (види предмет 120/78 Rewe-Zentral [1979] ИЕС, стр. 649 
(„Cassis de Dijon“), став 8; предмет C-270/02 Комисија/Италија [2004] ИЕС, стр. I-1559, 
ставови 21 и 22; како и здружените предмети C-158/04 и C-159/04 Alfa Vita Vassilopoulos и 
Carrefour-Marinopoulos [2006] ИЕС, стр. I-8135, ставови од 20 до 23). 

61      Следствено, во итни случаи, болница како што е Venizelio-Pananio има право да ги 
преземе сите времени мерки што се потребни за да ги набави неопходните медицински 
помагала за своето работење. Меѓутоа, во такви случаи, болницата треба да може да 
покаже дека постои итна ситуација којашто го оправдува отстапувањето од начелото на 
слободно движење на стоките, како и да докаже дека преземените мерки се сразмерни. 

62      Според горенаведеното, одговорот на третото прашање треба да биде дека договорниот 
орган, кој се обратил до надлежниот национален орган, со цел да се започне постапката 
за заштита, предвидена во член 8 и член 18 од Директивата 93/42, во однос на 
медицински помагала кои ја носат ознаката CE, е должен да ја запре постапката за јавната 
набавка додека не заврши постапката за заштита, при што исходот од оваа постапка е 
обврзувачки за договорниот орган. Доколку спроведувањето на постапката за заштита 
доведе до одложувања коишто би можеле да ја загрозат работата на одредена јавна 
болница, а со тоа и јавното здравје, договорниот орган има право да ги преземе сите 
времени мерки коишто се потребни за да ги набави материјалите кои се неопходни за 
непречено функционирање на болницата, под услов да се почитува начелото на 
пропорционалност. 

Трошоци 

63      Имајќи предвид дека оваа постапка, за странките во главната постапка, претставува еден 
дел од постапката што се води пред националниот суд, за трошоците треба да решава тој 
суд. Трошоците настанати при поднесување на забелешките до Судот, освен трошоците 
на странките, не се надоместуваат. 

Според наведеното, Судот (прв совет) одлучи: 

1       Начелото на еднаков третман и обврската за транспарентност не дозволуваат 
договорниот орган, кој издал покана за поднесување понуди за набавка на 
медицински помагала и кој навел дека помагалата треба да се во согласност со 
Европската фармакопеја и да ја носат ознаката CE, директно и надвор од рамките 
на постапката за заштита предвидена во член 8 и член 18 од Директивата на 
Советот 93/42/ЕЕЗ од 14 јуни 1993 година за медицински помагала, изменета со 
Регулативата (ЕЗ) бр. 1882/2003 на Европскиот парламент и на Советот од 29 
септември 2003 година, а врз основа на заштитата на јавното здравје, да ги 
отфрли понудените материјали, ако тие ги исполнуваат дефинираните технички 
услови. Доколку договорниот орган смета дека конкретните материјали го 
загрозуваат јавното здравје, тој треба да го извести надлежниот национален 
орган со цел да се започне постапката за заштита. 
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2         Договорниот орган, кој се обратил до надлежниот национален орган, со цел да се 
започне постапката за заштита, предвидена во член 8 и член 18 од Директивата 
93/42, изменета со Регулативата бр. 1882/2003, во однос на медицински помагала 
кои ја носат ознаката CE, е должен да ја запре постапката за јавната набавка 
додека не заврши постапката за заштита, при што исходот од оваа постапка е 
обврзувачки за договорниот орган. Доколку спроведувањето на постапката за 
заштита доведе до одложувања коишто би можеле да ја загрозат работата на 
одредена јавна болница, а со тоа и јавното здравје, договорниот орган има право 
да ги преземе сите времени мерки коишто се потребни за да ги набави 
материјалите кои се неопходни за непречено функционирање на болницата, под 
услов да се почитува начелото на пропорционалност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-561/12 Nordecon и Ramboll Eesti 
 

ПРЕСУДА НА СУДОТ (четврт совет) 
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5 декември, 2013 година (*) 

(Јавна набавка - Постапка со преговарање со претходно објавување оглас – Дали е можно 
договорниот орган да преговара за понуди кои не ги исполнуваат задолжителните услови 

од техничките спецификации поврзани со договорот) 

Во предметот C-561/12, 

БАРАЊЕ за прелиминарна одлука според членот 267 од ДФЕУ од Riigikohus (Естонија), 
донесено со решение од 23 ноември 2012 година, примено во Судот на 5 декември 2012 
година, во постапката 

Nordecon AS, 

Ramboll Eesti AS 

против 

Rahandusministeerium, 

СУДОТ (четврт совет), 

составен од г. L. Bay Larsen (судија-известител), претседател на советот, г. M. Safjan, г. 
J. Malenovský, г-ѓа A. Prechal и г. S. Rodin, судии, 

генерален адвокат: г. N. Wahl, 

секретар: г. A. Calot Escobar, 

имајќи ја предвид писмената постапка,  

по разгледување на забелешките доставени: 

–        за Nordecon AS, од г. A. Ots, 

–        за Владата на Естонија, од г-ѓа M. Linntam и г-ѓа N. Grünberg, во својство на 
застапници, 

–        за Владата на Чешка, од г. M. Smolek и г. T. Müller, во својство на застапници, 

–        за Владата на Шпанија, од г. A. Rubio González, во својство на застапник, 

–        за Европската комисија, од г. A. Tokár и г-ѓа L. Naaber-Kivisoo, во својство на 
застапници, 

 
откако се донесе одлука, по сослушување на генералниот адвокат, да се продолжи кон 
пресуда без мислење, 

ја донесе следната  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145244&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=814949#Footnote*
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Пресуда 

1        Ова барање за прелиминарна одлука се однесува на толкувањето на членот 30(2) од 
Директивата 2004/18/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 2004 година за 
усогласување на постапките за доделување договори за јавна набавка на работи, 
договори за јавна набавка на стоки и договори за јавна набавка на услуги (Сл. весник 2004 
L 134, стр. 114). 

2        Барањето е поднесено во контекст на постапката помеѓу друштвото Nordecon AS, 
правниот следбеник на друштвата Nordecon Infra AS (во натамошниот текст: „Nordecon“) и 
Ramboll Eesti AS (во натамошниот текст: „Ramboll Eesti“), од една страна, и 
Rahandusministeerium (Министерството за финансии), од друга страна, во однос на 
поништувањето на постапката со преговарање за доделувањето на договор за јавна 
набавка со претходно објавување оглас. 

Правен контекст 

Право на Европската унија 

3       Член 1(11) од Директивата 2004/18 предвидува: 

„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.“ 

4        Член 2 од Директивата 2004/18, со наслов „Начела за доделување договори“, 
предвидува: 

„Договорните органи еднакво и недискриминаторски ги третираат економските 
оператори и постапуваат на транспарентен начин.“ 

5        Член 23 од Директивата 2004/18, со наслов „Технички спецификации“, во ставовите 1 и 2, 
предвидува: 

„1.      Техничката спецификација, како што е дефинирана во точка 1 од Анекс VI, се 
утврдува во договорната документација, како што се огласите за доделување договор, 
договорните документи или дополнителни документи. … 

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

6       Член 24 од Директивата 2004/18, со наслов „Алтернативи“, во ставовите 1 и 4, предвидува: 

 
„1.      Кога критериумот за доделување на договорот е економски најповолна понуда, 
договорните органи можат да им дозволат на понудувачите да поднесуваат алтернативни 
понуди. 
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2.      Договорните органи во огласот за доделување договор за јавна набавка наведуваат 
дали е дозволено поднесување на алтернативни понуди: алтернативните понуди нема да 
бидат дозволени без оваа назнака. 

3.      Договорните органи кои дозволуваат алтернативни понуди, во договорните 
документи ги наведуваат минималните услови што треба да ги исполнат алтернативните 
понуди, како и сите посебни услови за нивното поднесување. 

4.      Само алтернативните понуди што ги исполнуваат минималните услови утврдени од 
овие договорни органи ќе бидат земени предвид. 

...“ 

7        Член 30 од Директивата 2004/18, со наслов „Случаи во кои е оправдано користењето на 
постапката со преговарање со претходно објавување оглас“, во ставовите 1 до 3, 
предвидува: 

„1.      Договорните органи можат да ги доделуваат своите договори за јавна набавка 
преку постапка со преговарање по објавување на оглас за доделување на договор за 
јавна набавка 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 
Поглавјето VII, како одговор на отворена или ограничена постапка или конкурентен 
дијалог, сè додека не се значајно изменети оригиналните услови на договорот. 

... 

(б)      во исклучителни случаи, кога природата на работите, стоките 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 услуги, како што се услугите кои вклучуваат идејно решение за 
работи, доколку природата на услугите што треба да обезбедат е таква што 
договорните спецификации не можат да се одредат доволно прецизно за да 
овозможат доделување договор со избирање  на  најповолна  понуда согласно  со  
правилата со кои се уредува отворената или ограничената постапка; 

... 

2.     Во случаите наведени во став 1, договорните органи со понудувачите преговараат 
околу понудите поднесени од нивна страна за да ги приспособат кон условите што ги 
поставиле во огласот за доделување на договорот за јавна набавка, спецификациите и 
дополнителните документи, доколку ги има, и да ја изберат најдобрата понуда во 
согласност со член 53(1). 

3.      Во текот на преговорите, договорните органи обезбедуваат еднаков третман на сите 
понудувачи. Особено, тие не смеат да обезбедуваат информации на дискриминирачки 
начин што на некои понудувачи може да им даде предност во однос на другите.“ 

Законодавството на Естонија 
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8        Член 27(1) од Законот за јавните набавки (Riigihangete seadus, во натамошниот текст: 
„RHS“) предвидува: 

„Постапка со преговарање со објавување на оглас е постапка за јавна набавка во која 
секое заинтересирано лице може да поднесе пријава за учество во постапката и во која 
договорниот орган доставува предлог за поднесување понуди до најмалку три 
кандидати, кои тој ги избира врз основа на објективни и недискриминирачки критериуми 
и со кандидатите преговара за понудите, со цел да ги приспособи на условите утврдени 
во спецификациите и да ја избере најповолната понуда.“ 

9        Член 31(5) од RHS предвидува: 

„Кога договорниот орган го доделува договорот на понудувачот кој ја поднел економски 
најповолната понуда, при што во огласот за доделување на договорот за јавна набавка е 
предвидена можноста во понудата, покрај решенијата што одговараат на сите услови 
утврдени во огласот и во спецификациите, исто така, да се поднесуваат алтернативни 
решенија, договорниот орган во спецификациите треба да ги определи условите 
поврзани со алтернативните решенија, како и условите според коишто тие ќе се 
поднесуваат.“ 

10      Член 52(1) од RHS предвидува: 

„Договорниот орган врши евалуација на алтернативните решенија, ако договорот го 
доделува на понудувачот кој ја поднел економски најповолната понуда и доколку во 
огласот за доделување на договорот за јавна набавка е наведено дека се дозволува 
поднесување алтернативни решенија.“  

11      Член 67(1) од RHS предвидува: 

„Договорниот орган ги отвора сите понуди, освен во случаите наведени во член 65(4) од 
овој закон, и со понудувачите преговара за поднесените понуди со цел да ги приспособи, 
доколку е потребно, на условите утврдени во огласот за доделување на договорот за 
јавна набавка и во спецификациите и да ја избере најповолната понуда.“ 

Спорот во главната постапка и прашањата во постапката за прелиминарна одлука 

12      На 25 септември 2008 год., Maanteeamet (Агенцијата за патишта на Естонија) започнала 
постапка со преговарање со објавување на оглас, со наслов „Планирање и изградба на 
делницата од Арувала до Козе на патот E263“. 

13     Согласно со точка 4.3.1 и точка 4.7.1 од Анекс III на спецификациите во врска со договорот 
од главната постапка, разделниот појас на оваа делница од патот требало да изнесува 
13,5 метри во широчина од ознаката на 26,6 километри до ознаката на 32 километри, 
како и 6 метри во широчина од ознаката на 32 километри до ознаката на 40 километри. 

14     На 20 јануари 2010 год., агенцијата Maanteeamet соопштила дека четирите поднесени 
понуди, имено, понудите на конзорциумите Lemminkäinen и Marko, групната понуда на 
друштвата Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, Binders SIA и Insenierbuve SIA, како и понудата 
на конзорциумот Nordecon, составен од друштвата Nordecon Infra AS и Ramboll Eesti, биле 
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прифатливи, иако последниот конзорциум во својата понуда предложил разделен појас 
со широчина од 6 метри по целата должина на делницата од патот. 

15      Во текот на преговорите по поднесувањето на понудите, агенцијата Maanteeamet, со 
допис од 26 април 2010 год., ги поканила понудувачите, освен конзорциумот Nordecon, 
да ја променат широчината на разделниот појас во нивните првични понуди и да ја 
дефинираат на 6 метри за целата должина на делницата од патот, како што предложил 
конзорциумот Nordecon. По преговорите со сите понудувачи, тие ги поднеле своите 
понуди до рокот што го определил договорниот орган, 27 мај 2010 год., откако ја 
коригирале цената поради бараната измена. 

16      Со две одлуки од 10 јуни 2010 год., агенцијата Maanteeamet прво соопштила дека сите 
понуди биле прифатливи, а потоа ја избрала групната понуда на конзорциумот 
Lemminkäinen, којашто имала најниска цена. 

17      На 21 јули 2010 год., во одговор на жалбата изјавена од друштвото Nordecon Infra AS, 
горенаведените одлуки биле поништени од страна на Комисијата за жалби при 
Rahandusministeerium, којашто утврдила дека во постапка со преговарање со претходно 
објавување оглас, преговорите спроведени од договорниот орган не смеат да се 
однесуваат на елементи кои ги исполнуваат условите што се јасно и недвосмислено 
утврдени во договорните документи, како што се оние за широчината на разделниот 
појас. На 27 септември 2010 год., генералниот директор на агенцијата Maanteeamet ја 
отфрлил групната понуда на конзорциумот Lemminkäinen и ја прифатил понудата на 
конзорциумот Nordecon, бидејќи таа понуда имала најниска цена по понудата на 
конзорциумот Lemminkäinen. 

18      Откако конзорциумот Merko поднел барање за поништување, Rahandusministeerium, со 
решение од 26 октомври 2010 год., ја поништило постапката за јавната набавка од 
главната постапка, особено, поради тоа што договорниот орган незаконски ја прогласил 
понудата на конзорциумот Nordecon како прифатлива и избрал понуда којашто 
вклучувала алтернативно решение кое не било дозволено според огласот за доделување 
на договорот за јавна набавка, како и затоа што преговорите спроведени од договорниот 
орган не смееле да се однесуваат на елементи кои ги исполнувале условите што биле 
јасно и недвосмислено утврдени во договорните документи, како што се оние во врска со 
широчината на разделниот појас на конкретната делница од патот. 

19      Друштвото Nordecon, коешто во меѓувреме станало правниот следбеник на Nordecon Infra 
AS, и друштвото Ramboll Eesti поднеле тужба против решението до Tallina halduskohus 
(Управниот суд во Талин), кој ја одбил тужбата со пресуда од 2 март 2011 година. Според 
судот, понудата на подносителите во главната постапка требала да се прогласи за 
недозволена бидејќи, спротивно на членот 31(5) и членот 52 од RHS, во конкретниот оглас 
за доделување на договорот за јавна набавка не била предвидена можноста за 
поднесување алтернативни решенија и доделување на договорот на понудувачот кој ја 
поднел економски најповолната понуда, туку било утврдено да се земе предвид 
најниската цена. Покрај тоа, во постапка со преговарање со претходно објавување оглас, 
преговорите може да се однесуваат единствено на аспекти кои не се дефинирани во 
моментот на поднесувањето на понудите или кои не биле наведени во договорните 
документи. 

20      Друштвата Nordecon и Ramboll Eesti изјавиле жалба против пресудата на Tallina 
halduskohuss до Tallina ringkonnakohus (Апелациониот суд во Талин). Со пресуда од 21 
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декември 2011 година, Tallina ringkonnakohus ја потврдил пресудата на Tallina 
halduskohuss. 

21     Во однос на точката 8.1 од техничките спецификации поврзани со договорот од главната 
постапка, според којашто агенцијата Maanteeamet дозволила да се поднесуваат 
алтернативни решенија, освен за изведувањето површински работи на магистрален пат 
(вклучувајќи ги пристапните патишта), Tallina ringkonnakohus утврдил дека во огласот за 
доделување на договорот за јавна набавка не била предвидена можноста за 
поднесување алтернативни решенија ниту за доделување на договорот на понудувачот 
кој ја поднел економски најповолната понуда. Според тоа, агенцијата Maanteeamet 
дозволила поднесување алтернативни решенија со прекршување на членовите 31(5) и 
52(1) од RHS. Покрај тоа, првичната понуда на подносителите на жалбата во главната 
постапка требала да се отфрли. 

22      Друштвата Nordecon AS и Ramboll Eesti AS изјавиле жалба поради погрешна примена на 
материјалното право (касација) до Riigikohus (Врховниот суд), барајќи да се укине 
пресудата од Tallina ringkonnakohus, да се донесе нова пресуда и да се прогласи за 
незаконско решението на Rahandusministeerium од 26 октомври 2010 година. 

23      Според националниот суд, неспорно е дека во огласот за доделување договор за јавна 
набавка не било дозволено поднесување алтернативни решенија и дека евалуацијата на 
понудите не се засновала на критериумот економски најповолна понуда. 

24     Имајќи предвид дека, во постапка со преговарање со претходно објавување оглас, 
одредени прашања поврзани со условите според коишто се доделува договорот можат 
да останат отворени за преговори, барем делумно, без да е потребно да се разгледуваат 
алтернативни решенија, националниот суд прашува дали договорниот орган, исто така, 
може да започне преговори и кога постојат понуди кои не ги исполнуваат 
задолжителните услови од договорната документација и дали резултатот од започнатите 
преговори, најмалку, треба да доведе до тоа избраната понуда да биде во согласност со 
овие задолжителни услови. 

25      Во тој однос, националниот суд забележува дека членот 30(2) од Директивата 2004/18 го 
остава отворено прашањето дали, во текот на ваквите преговори, понудите можат, исто 
така, да се приспособат на задолжителните услови од техничките спецификации. Доколку 
е можно такво приспособување, националниот суд прашува дали, исто така, е можно да 
се водат преговори за понуди коишто, во нивната првична форма, не ги исполнувале во 
целост задолжителните услови. Според националниот суд, во директивата, исто така, не е 
јасно дефинирано дали приспособувањето по преговорите мора да резултира со понуда 
којашто е целосно усогласена со техничките спецификации и дали, со цел да се постигне 
целосна усогласеност, договорниот орган, исто така, може да ги измени и техничките 
спецификации. 

 

26      Под тие околности, Riigikohus одлучил да ја прекине постапката и да ги упати следните 
прашања до Судот за прелиминарна одлука: 

„1.      Дали членот 30(2) од Директивата 2004/18 треба да се толкува дека на договорниот 
орган му е дозволено да води преговори со понудувачите чии понуди не ги 
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исполнуваат задолжителните услови утврдени во техничките спецификации 
поврзани со договорот? 

2.      Доколку одговорот (на првото прашање) е позитивен, дали тогаш членот 30(2) од 
Директивата 2004/18 треба да се толкува во смисла дека на договорниот орган му е 
дозволено во текот на преговорите, по отворањето на понудите, да ги измени 
задолжителните услови од техничките спецификации, под услов да не се промени 
предметот на договорот и да се обезбеди еднаквиот третман на сите понудувачи? 

3.      Доколку одговорот на (второто прашање) е позитивен, дали членот 30(2) од 
Директивата 2004/18 треба да се толкува во смисла дека не се дозволува 
законодавство коешто, по отворањето на понудите, ја исклучува можноста за 
измена на задолжителните услови од техничките спецификации во текот на 
преговорите? 

4.      Доколку одговорот на (првото прашање) е позитивен, дали членот 30(2) од 
Директивата 2004/18 треба да се толкува во смисла дека на договорниот орган му 
се забранува како најповолна понуда да избере одредена понуда којашто, по 
завршувањето на преговорите, не е во согласност со задолжителните услови од 
техничките спецификации?“ 

Допуштеност на барањето за прелиминарна одлука 

27      Друштвото Nordecon, иако не изјавува приговор за недопуштеност, ја оспорува 
релевантноста на прашањата во постапката за прелиминарна одлука, тврдејќи дека 
решавањето на спорот во главната постапка не зависи од можните одговори на овие 
прашања. Особено, тоа тврди дека главното прашање поставено од Riigikohus, односно 
првото прашање, со коешто се поврзани сите останати прашања, не е релевантно, 
бидејќи преговорите не биле спроведени со понудувачи кои поднеле несоодветни 
понуди. Следствено, тие прашања се засноваат на погрешни претпоставки. 

28      Во тој однос, од воспоставената судска пракса произлегува дека, во рамки на одредена 
постапка според членот 267 од ДФЕУ, Судот е овластен единствено да се произнесе за 
толкувањето или валидноста на одредена одредба на Европската унија врз основа на 
фактите изложени од националниот суд (види предмет 104/77 Oehlschlger [1978] ИЕС, 
стр.-791, став 4; предмет C-11/07 Eckelkamp и други [2008] ИЕС, стр. I-6845, став 52; како и 
наредбата од 8 ноември 2012 за предметот C-433/11 SKP [2012] I-0000 , став 24). 

29      Во контекст на оваа постапка, којашто се заснова на јасна поделба на функциите помеѓу 
националните судови и Судот, секоја проценка на фактите од предметот е во надлежност 
на националниот суд. На сличен начин, само националниот суд пред кој бил покренат 
спорот и кој мора да преземе одговорност за понатамошното судско решение, треба да ја 
утврди, со оглед на конкретните околности на предметот, потребата од прелиминарна 
одлука што ќе му овозможи да донесе пресуда и релевантноста на прашањата што ги 
доставува до Судот. Следствено, кога поднесените прашања се однесуваат на 
толкувањето на правото на Европската унија, во принцип, Судот е должен да се 
произнесе за суштината (види, во таа смисла, Eckelkamp и други, став 27). 

30     Судот може да одбие да се произнесе за суштината на прашањето поставено од 
националниот суд во постапката за прелиминарна одлука само доколку е несомнено 
дека толкувањето на правото на Европската унија кое се бара не е воопшто поврзано со 
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фактите од главната постапка или со нејзиниот предмет, кога проблемот е хипотетички, 
или кога Судот не располага со фактичките или правните материјали кои се потребни за 
да даде целисходен одговор на поставените прашања (Eckelkamp и други, став 28). 

31      Во конкретниот случај, националниот суд тргнува од наодот дека договорниот орган 
водел преговори за понуди кои не биле во согласност со задолжителните услови од 
спецификациите, што Судот не е надлежен да го преиспита. Покрај тоа, во конкретниот 
случај, не е утврдена ниту една од ситуациите наведени во став 30 од оваа пресуда, 
коишто му овозможуваат на Судот да не се произнесе за одредено прашање во 
постапката за прелиминарна одлука. 

32      Според тоа, барањето за прелиминарна одлука треба да се смета како дозволено. 

Разгледување на прашањата од постапката за прелиминарна одлука 

33      Со првото прашање, националниот суд прашува дали членот 30(2) од Директивата 
2004/18 му дозволува на договорниот орган да води преговори со понудувачите чии 
понуди не ги исполнуваат задолжителните услови утврдени во техничките спецификации 
од договорот. 

34      Во тој однос, треба да се наспомене дека, во одредени случаи, членот 30(2) од 
Директивата 2004/18 дозволува постапката со преговарање да се користи за понудите 
поднесени од страна на понудувачите да се приспособат на условите определени во 
огласот за доделување на договорот за јавна набавка, во спецификациите и во 
дополнителните документи, доколку ги има, како и за да се избере најдобрата понуда.  

35      Според членот 2 од Директивата 2004/18, договорните органи треба еднакво и 
недискриминаторски да ги третираат економските оператори и да постапуваат на 
транспарентен начин. 

36      Судот истакнал дека обврската за транспарентност, во суштина, има за цел да го отстрани 
секој ризик од фаворизирање или произволност од страна на договорниот орган 
(предмет C-599/10 SAG ELV Slovensko и други [2012] ИЕС, стр. I-0000, став 25). 

37      Оттука, иако договорниот орган е овластен да води преговори во рамки на постапката со 
преговарање, сепак, тој е должен да обезбеди дека се исполнети задолжителните услови 
кои ги предвидел во договорот. Во спротивно би се повредило начелото според коешто 
договорните органи треба да постапуваат на транспарентен начин и не би можела да се 
постигне целта наведена во став 36 погоре. 

38      Покрај тоа, доколку се прифати да се преговара за понуда којашто не е во согласност со 
задолжителните услови, тогаш определувањето на задолжителни услови во поканата за 
поднесување понуди  не би имало никаква смисла, договорниот орган не би имал 
можност да преговара со понудувачите врз заедничка основа за сите понудувачи, којашто 
е сочинета од овие услови и, оттука, тој не би можел еднакво да ги третира сите 
понудувачи. 

39      Имајќи ги предвид горенаведените забелешки, одговорот на првото прашање е дека 
членот 30(2) од Директивата 2004/18 не дозволува договорниот орган да води преговори 
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со понудувачите чии понуди не ги исполнуваат задолжителните услови утврдени во 
техничките спецификации од договорот. 

40      Имајќи го предвид одговорот на првото прашање, не е потребно да се одговори на 
второто, третото и четвртото прашање. 

Трошоци 

41      Имајќи предвид дека оваа постапка, за странките во главната постапка, претставува еден 
дел од постапката што се води пред националниот суд, за трошоците треба да решава тој 
суд. Трошоците настанати при поднесување на забелешките до Судот, освен трошоците 
на странките, не се надоместуваат. 

Според наведеното, Судот (четврт совет) одлучи: 

Член 30(2) од Директивата 2004/18/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 
2004 година за усогласување на постапките за доделување договори за јавна набавка 
на работи, договори за јавна набавка на стоки и договори за јавна набавка на услуги не 
дозволува договорниот орган да води преговори со понудувачите чии понуди не ги 
исполнуваат задолжителните услови утврдени во техничките спецификации од 
договорот. 
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C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur 
 

ПРЕСУДА НА СУДОТ (трет совет) 

19 јуни, 2008 година (*) 

(Јавни набавки – Директива 92/50/ЕЕЗ – Постапки за доделување договори за јавна 
набавка на услуги – Концепт на „доделување договор“) 

Во предметот C-454/06, 

БАРАЊЕ за прелиминарна одлука според членот 234 ЕЗ од Oberster Gerichtshof (Австрија), 
донесено со решение од 10 ноември 2006 година, примено во Судот на 13 ноември 2006 
година, во постапката 

 
pressetext Nachrichtenagentur GmbH 

против 

Republik Österreich (Bund), 

APA-OTS Originaltext – Service GmbH, 

APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, 

СУДОТ (трет совет), 

составен од г. A. Rosas, претседател на советот, г. U. Lõhmus, г. J.N. Cunha Rodrigues 
(судија-известител), г. A. Ó Caoimh и г. A. Arabadjiev, судии, 

генерален адвокат: г-ѓа J. Kokott, 

секретар: г. B. Fülöp, администратор, 

имајќи ја предвид писмената постапка и во врска со расправата од 24 јануари 2008 
година, 

по разгледување на забелешките доставени: 

–        за pressetext Nachrichtenagentur GmbH, од адвокатот G. Estermann, 

–        за Republik Österreich (Bund), од г. A. Schittengruber и г. C. Mayr, во својство на 
застапници, 

–        за APA-OTS Originaltext-Service GmbH и APA Austria Presse Agentur registrierte 
Genossenschaft mit beschränkter Haftung, од адвокатот J. Schramm, 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=69189&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=205562#Footnote*
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–        за Владата на Австрија, од г. M. Fruhmann и г. C. Mayr, во својство на застапници, 

–        за Владата на Франција, од г. J.-C. Gracia, во својство на застапник, 

–        за Владата на Литванија, од г. D. Kriaučiūnas, во својство на застапник, 

–        за Комисијата на Европските заедници, од г. D. Kukovec и г. R. Sauer, во својство на 
застапници, 

по сослушување на мислењето на генералниот адвокат на седницата од 13 март 2008 
година, 

ја донесе следната  

Пресуда 

1        Ова барање за прелиминарна одлука се однесува на толкувањето на Директивата на 
Советот 92/50/ЕЕЗ од 18 јуни 1992 година за усогласување на постапките за доделување 
договори за јавна набавка на услуги (Сл. весник 1992 L 209, стр. 1) и Директивата на 
Советот 89/665/ЕЕЗ од 21 декември 1989 година за усогласување на закони, прописи и 
административни одредби во врска со примената на постапките за правна заштита при 
доделувањето договори за јавна набавка на стоки и договори за јавна набавка на работи 
(Сл. весник 1989 L 395, стр. 33), изменета со Директивата 92/50/ЕЕЗ (во натамошниот 
текст: „Директива 89/665“). 

2     Барањето е поднесено во контекст на постапката помеѓу друштвото pressetext 
Nachrichtenagentur GmbH (во натамошниот текст: „PN“), од една страна, и Republik 
Österreich (Bund) (во натамошниот текст: „Република Австрија“), APA-OTS Originaltext – 
Service GmbH (во натамошниот текст: „APA-OTS“) и APA Austria Presse Agentur registrierte 
Genossenschaft mit beschränkter Haftung (во натамошниот текст: „APA“), од друга страна, 
во однос на договор за услуги од областа на новинските агенции. 

Законска рамка 

Законодавство на Заедницата 

3        Членот 3(1) од Директивата 92/50 предвидува: 

„1. При доделување договори за јавна набавка на услуги или организирање конкурси за 
избор на идејно решение, договорните органи применуваат постапки приспособени на 
одредбите од оваа директива.“ 

4        Членот 8 од оваа директива гласи: 

„Договорите чиј предмет се услугите наброени во Анекс I А се доделуваат во согласност 
со одредбите од Наслов III до VI“. 

5        Членот 9 од оваа директива гласи: 
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„Договорите чиј предмет се услугите наброени во Анекс I Б се доделуваат во согласност 
со членовите од 14 до 16.“ 

6        Членот 10 од оваа директива предвидува: 

„... Договорите чиј предмет се услугите наброени и во Анекс I А и во Анекс I Б се 
доделуваат во согласност со одредбите од Насловите III до VI кога вредноста на услугите 
наброени во Анекс I А е поголема од вредноста на услугите наброени во Анекс I Б. Во 
спротивно, тие се доделуваат во согласност со членовите 14 и 16.“ 

7        Членот 11(3) од оваа директива предвидува: 

„Договорните органи можат да доделуваат договори за јавна набавка на услуги преку 
постапка со преговарање без претходно објавување на оглас во следниве случаи: 

… 

(д)      за дополнителни услуги кои не се вклучени во првично разгледуваниот проект или 
во првично склучениот договор, но кои, преку непредвидени околности, станале 
неопходни за извршување на услугите опишани во него, под услов тој да е доделен 
на давателот што обезбедува такви услуги: 

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

или 

–        кога таквите услуги кои, иако можат да бидат одделени од извршувањето на 
основниот договор, се строго неопходни за негово завршување. 

Сепак, вкупната проценета вредност на договорите доделени за дополнителни 
услуги не може да надминува 50 % од износот на главниот договор; 

(ѓ)      за нови услуги кои се состојат од повторување слични услуги што му се доделени на 
давателот на услугите на кој истите договорни органи му доделиле претходен 
договор, под услов таквите услуги да се во согласност со основниот проект за кој 
бил доделен првиот договор според постапките наведени во став 4. Веднаш откако 
првиот проект е отворен за поднесување понуди, треба да се наведе можното 
користење на постапката со преговарање, а договорните органи, кога ги 
применуваат одредбите од член 7, го земаат предвид вкупниот проценет трошок од 
последователните услуги. Оваа постапка може да се користи само во тек на трите 
години по склучувањето на основниот договор.“ 

Спорот во главната постапка и прашањата во постапката за прелиминарна одлука 

8        Друштвото APA е основано во Австрија како задруга со ограничена одговорност по 
Втората светска војна. Речиси сите австриски весници, како и австриската 
радиотелевизија, ORF, биле членови на оваа задруга. Заедно со своите подружници, 
друштвото APA е главниот оператор на пазарот на новинските агенции во Австрија и, по 
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традиција, за Република Австрија обезбедува разни услуги од областа на новинските 
агенции. 

9        Друштвото PN е присутно на австрискиот пазар на новински агенции од 1999 год., но 
досега има издадено само ограничен број соопштенија за печатот за австриските сојузни 
органи. PN има помал број новинари кои работат за него во споредба со APA и не 
располага со толку обемни архиви како APA. 

10     Во 1994 год., пред нејзиното пристапување во Европската унија, Република Австрија 
склучила договор („основниот договор“) со друштвото APA за обезбедување одредени 
услуги за надоместок. Во суштина, договорот им овозможува на австриските сојузни 
органи да имаат пристап и да ги користат тековните информации (таканаречената 
„основна услуга“), да бараат историски информации и претходни соопштенија за печатот 
од базата на податоци на друштвото APA, позната како „APADok“, како и да ја користат 
услугата за оригинални текстови на APA, позната како „OTS“, како за информациите што 
тие ги обезбедуваат така и за ширењето на  нивните соопштенија за печатот. Базата на 
податоци APADok ги содржи податоците од основната услуга од 1 јануари 1988 година, 
како и соопштенијата за печатот кои се обезбедени преку услугата OTS од 1 јануари 1989 
година. 

11      Основниот договор бил склучен на неопределен рок, но содржел клаузула со којашто 
странките се одрекле од правото да го раскинат договорот пред 31 декември 1999 
година. 

12      Членот 2(в) од основниот договор предвидувал: 

„За Интернет пребарувања за информациските услуги на APA, дефинирани во член 1, APA 
ќе фактурира како за надомест за користење на системот за електронска обработка на 
податоци, за CPU минута (нето), цена која одговара на најниската потрошувачка цена од 
официјалната тарифа (во моментот ATS 67, HT за CPU минута) намалена за 15%.“ 

13      Договорот, исто така, содржел одредби за датумот на првото зголемување на цените, 
максималниот износ на секое зголемување и индексирањето на цените врз основа на 
индексот на потрошувачките цени од 1986 година, притоа референтната вредност била 
индексот пресметан за 1994 година. Членот 5(3) од договорот, меѓу другото, 
предвидувал: „... постигната е изречна согласност со која се гарантира дека вредноста на 
надоместокот предвиден во членот 2(а) и (б) е непроменлива. За пресметување на 
индексирањето, како почетна точка се зема индексот на потрошувачките цени од 1986 
година (CPI 86), објавен од Централниот завод за статистика на Австрија (ÖSTAT) или 
следниот индекс кој го заменува.“ 

14      Во септември 2000 год., друштвото APA основало подружница, APA-OTS, како друштво со 
ограничена одговорност во негова целосна сопственост. Помеѓу двете друштва постои 
договор за пренос на добивката и загубата, којшто, според APA и APA-OTS, предвидува 
подружницата APA-OTS да биде интегрирана во APA од финансиски, организациски и 
економски аспект и APA-OTS да ја врши и да управува со својата дејност согласно со 
насоките од APA. Покрај тоа, друштвото APA-OTS треба да му ја пренесува својата 
годишна добивка на друштвото APA, додека APA треба да ги покрие сите годишни загуби 
на APA-OTS. 
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15      Во септември 2000 год., друштвото APA му ги пренело на друштвото APA-OTS 
активностите поврзани со услугата OTS. Република Австрија била известена за оваа 
измена во октомври 2000 година. Овластениот застапник на APA ги уверил австриските 
органи дека, по преносот, друштвата APA и APA-OTS ќе бидат солидарно и неограничено 
одговорни, како и дека нема да има никакви промени во севкупното обезбедување на 
услугите. Потоа, австриските органи го одобриле идното обезбедување на услугата OTS 
од страна на APA-OTS и оттогаш надоместокот за оваа услуга му бил непосредно исплаќан 
на друштвото APA-OTS. 

16     Покрај тоа, биле изменети и одредбите од основниот договор со прв анекс на договорот 
потпишан во 2001 год., а кој влегол во сила од 1 јануари 2002 година. Со воведувањето на 
еврото, првиот договор бил приспособен со анексот на договорот, како што е опишано во 
ставовите од 17 до 20 од оваа пресуда. 

17      Прво, годишната такса за користење на уредничките статии и медиумските архиви, во 
износ од 10.080.000 австриски шилинзи, била заменета со такса во износ од 800.000 евра. 
Според клаузулата за индексирање, цената за 2002 год. требало да изнесува 11.043.172 
австриски шилинзи (конвертирани во 802.538,61 евра поради воведувањето на еврото).  
Била донесена одлука да не се користи тој износ туку заокружена сума од 800.000 евра, 
што довело до намалување од 0,3%. 

18      Второ, цената одредена за Интернет пребарувањата за информациските услуги на APA, 
којашто изнесувала 67 австриски шилинзи за минута, била заменета со цена од 4,87 евра 
за минута. Освен заокружувањето на сумата при воведувањето на еврото, основниот 
износ на цената не бил променет. 

19      Трето, за пресметување на индексирањето, индексот пресметан за 1994 год. врз основа 
на индексот на потрошувачките цени од 1986 год. бил заменет, како референтна точка, со 
индексот пресметан за 2001 год. врз основа на индексот на потрошувачките цени од 1996 
година. Во тој однос, првиот анекс на договорот, меѓу другото, го изменил членот 5(3) од 
основниот договор кој потоа гласел: 

„Постигната е изречна согласност со која се гарантира дека вредноста на надоместокот 
предвиден во членот 2(а) и (б) е непроменлива. За пресметување на индексирањето, како 
почетна точка се зема индексот на потрошувачките цени од 1996 год. (CPI 96), објавен од 
Централниот завод за статистика на Австрија (ÖSTAT) или следниот индекс кој го 
заменува.“ 

20      Четврто, по пат на отстапување од тој механизам за индексирање, некои цени биле 
одредени непосредно за периодот од 2002 до 2004 година. Цената од 8,50 австриски 
шилинзи за еден ред за вклучување на соопштенијата за печатот во услугата OTS била 
заменета со фиксни цени во износ од 0,66 евра за еден ред за 2002 год., 0,67 за 2003 год. 
и 0,68 за 2004 година. Доколку се применувала клаузулата за индексирање, цената за 
2002 год. требало да изнесува 9,31 австриски шилинзи за еден ред (заокружена во износ 
од 0,68 евра за еден ред). Според тоа, цената била намалена за 2,94% за 2002 год. и 1,47% 
за 2003 година. 

21     Во октомври 2005 год., бил потпишан втор анекс на договорот, кој влегол во сила од 1 
јануари 2006 год., со којшто се вовеле две дополнителни измени на основниот договор. 
Со вториот анекс, основниот договор бил изменет како што е опишано во ставовите 22 и 
23 од оваа пресуда. 
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22      Прво, одрекувањето од правото да се раскине договорот пред 31 декември 1999 год., 
утврдено во основниот договор, било продолжено до декември 2008 година. 

23      Второ, намалувањето на цената за Интернет пребарувањата за информациските услуги на 
APA, кое во основниот договор било определено да изнесува 15%, се зголемило на 25%. 
Во тој однос, вториот анекс на договорот го изменил членот 2(в) од основниот договор кој 
потоа гласел: 

„Од 1 јануари 2006 год., следните одредби (од основниот договор, изменет со првиот 
анекс на договорот) се менуваат на следниот начин: 

1.      Член 2(в): процентот од 15% се заменува со 25%. 

…“. 

24      Во 2004 год., друштвото PN ги понудило своите услуги како новинска агенција на 
Република Австрија, но за таа понуда не бил потпишан договор. 

25      Со жалбите изјавени на 4 и 19 јули 2006 год., друштвото PN побарало од 
Bundesvergabeamt (Сојузното биро за јавни набавки), како главна точка од жалбата, да 
констатира дека поделбата на основниот договор, по преструктуирање на APA во 2000 
год., како и анексите на договорот потпишани во 2001 год. и во 2005 год., кои тоа ги 
опишало како „фактички доделувања“, биле незаконски и, од друга страна, дека изборот 
на различните постапки за доделување на конкретните договори бил незаконски. 

26      Во однос на роковите за изјавување жалба, Bundesvergabeamt истакнува дека, додека 
оспорените трансакции датираат од 2000, 2001 и 2005 година, правниот лек достапен 
според националното законодавство против незаконски доделувања на договори, имено, 
барањето на решение за раскинување на договорот, бил воведен подоцна, односно, 
влегол во сила на 1 февруари 2006 година. Рокот предвиден за овој правен лек изнесува 
шест месеци од датумот на незаконското доделување. Bundesvergabeamt смета дека е 
соодветно да се примени ставот 1496 од Граѓанскиот законик на Австрија, според којшто 
доколку бараниот правен лек не е достапен тогаш роковите не можат да течат, под услов 
таквата примена да е во согласност со правото на Заедницата. 

27       Под тие околности, Bundesvergabeamt одлучило да ја прекине постапката и да ги упати 
следните прашања до Судот на правдата за прелиминарна одлука: 

„(1)      Дали поимот „доделување“ од членот 3(1) од Директивата 92/50… и од членовите 
8 и 9 од оваа директива треба да се толкува во смисла дека ги опфаќа околностите 
кога договорниот орган планира во иднина да набави услуги од одреден давател на 
услуги регистриран како друштво со ограничена одговорност, при што тие услуги 
претходно ги обезбедувал друг давател на услуги кој е единствениот акционер во 
идниот давател на услуги и има контрола над истиот? Во тој случај, дали има 
правни последици за фактот што договорниот орган нема гаранција дека акциите 
на идниот давател на услуги нема, целосно или делумно, да бидат пренесени на 
трети лица во текот на целото времетраење на основниот договор? Покрај тоа, 
какви се правните последици за тоа што договорниот орган нема гаранција дека 
составот на членовите на првичниот давател на услуги, којшто е основан како 
задруга, нема да се промени во текот на целото времетраење на договорот? 
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(2)      Дали постои „доделување“ во смисла на членот 3(1) од Директивата 92/50… и на 
членовите 8 и 9 од оваа директива во случај кога, договорниот орган постигнува 
согласност со давателите на услугите, во текот на времетраењето на договорот 
склучен со нив на неопределен рок за заедничко обезбедување на услугите, да се 
променат надоместоците за одредени услуги од договорот и да се преформулира 
клаузулата поврзана со индексирањето, притоа овие измени доведуваат до 
различни цени и се засноваат на воведувањето на еврото? 

(3)      Дали постои „доделување“ во смисла на членот 3(1) од Директивата 92/50… и на 
членовите 8 и 9 од оваа директива во случај кога, договорниот орган постигнува 
согласност со давателите на услугите, во текот на времетраењето на договорот 
склучен со нив на неопределен рок за заедничко обезбедување на услугите, преку 
анекс на договорот, да ја продолжат за три години клаузулата за одрекување од 
правото да се раскине договорот со претходно известување, којашто во моментот 
на склучување на анексот е ништовна и неважечка, при што со оваа измена на 
договорот е утврден и поголем попуст од првично определениот за некои цени во 
зависност од количините во одредена област? 

(4)      Доколку одговорот на некое од првите три прашања е дека постои доделување: 
дали членот 11(3)(б) од Директивата 92/50… или други одредби од правото на 
Заедницата како, на пример, начелото на транспарентност, треба да се толкува во 
смисла дека е дозволено договорниот орган да набавува услуги со доделување на 
еден договор во постапка со преговарање без претходно објавување на оглас, кога 
дел од услугите содржат ексклузивни права како оние наведени во членот 11(3)(б) 
од Директивата 92/50? Или, пак, начелото на транспарентност или други одредби 
од правото на Заедницата наложуваат, во случај на доделување договор којшто 
главно се однесува на неприоритетни услуги, сепак, да се објави оглас за 
доделување договор пред доделувањето на договорот, со цел на заинтересираните 
претпријатија во соодветните сектори да им се овозможи да оценат дали услугите 
кои се доделуваат навистина содржат ексклузивно право? Или, пак, одредбите од 
правото на Заедницата за доделувањето договори за јавна набавка наложуваат, во 
таков случај, дека услугите треба да се доделуваат во посебни постапки за јавна 
набавка, според тоа дали тие се или не се предмет на ексклузивно право, со цел да 
се овозможи барем делумно спроведување на конкурентна постапка за јавна 
набавка? 

(5)      Ако одговорот на четвртото прашање е дека договорниот орган може да доделува 
услуги кои не содржат ексклузивно право заедно со услуги кои содржат 
ексклузивно право во рамки на една постапка за јавна набавка: дали одредено 
претпријатие, ако тоа самото не е овластено да располага со податоци кои се 
предмет на ексклузивно право кое го има главниот оператор на пазарот, може да 
докаже дека во тој однос е способно да обезбеди комплетна услуга за договорниот 
орган, во смисла на правото за јавните набавки, повикувајќи се на обврската на 
операторот кој располага со податоците и кој зазема доминантна позиција на 
пазарот во одредена земја-членка, врз основа на членот 82 ЕЗ, да му ги пренесе 
податоците под правични услови? 

(6)      Ако одговорот на првото, второто и третото прашање е дека делумниот пренос на 
договорот во 2000 год. и/или еден или двата горенаведени анекси на договорот 
претставуваат нови доделувања на договори и, освен тоа, доколку одговорот на 
четвртото прашање е дека договорниот орган требало да ги додели договорите за 
услуги кои не се предмет на ексклузивно право во рамки на посебна постапка, или 
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не би можел да го додели комбинираниот договор (соопштенијата за печатот, 
основните услуги и правото да се користи APADok) без претходно да објави оглас за 
доделување договор за јавна набавка со цел да се обезбеди транспарентноста и 
правната заштита на планираните договори: 

Дали поимот „оштетено“ од членот 1(3) од Директивата 89/665... и од членот 2(1)(в) 
од оваа директива треба да се толкува дека одредено претпријатие како во 
конкретниот случај е оштетено, во смисла на овие одредби од Директивата 89/665, 
кога е лишено од можноста да учествува во одредена постапка за јавна набавка, 
бидејќи договорниот орган претходно не објавил оглас за доделување на договор 
за јавна набавка, врз основа на којшто претпријатието можело да достави пријава 
за учество, да поднесе понуда, или да побара од надлежното тело за правна 
заштита да провери дали е точно тврдењето дека се вклучени ексклузивни права? 

(7)      Дали начелото на еквивалентност и условот за ефективна правна заштита од 
правото на Заедницата, или начелото на ефективност подразбираат, без да бидат 
во спротивност со другите одредби од правото на Заедницата, дека претпријатието 
може да го оствари субјективното и безусловно право против земја-членка коешто 
му овозможува да поведе законска постапка за отштета пред надлежниот 
национален орган поради повреда на правото на Заедницата за јавните набавки, по 
доделувањето на договорот и најмалку во рок од шест месеци од моментот кога 
претпријатието можело да дознае за незаконското доделување на договорот, при 
што треба да се обезбедат дополнителни рокови кога претпријатието не можело да 
изјави жалба поради отсуство на правна основа во националното законодавство, 
доколку според националното законодавство барањата за надомест на штета 
поради повреди на националното законодавство, по правило, застаруваат во рок од 
три години од моментот на идентификувањето на прекршителот и сознавањето за 
штетата и доколку, во отсуство на правна заштита во одредена правна област, рокот 
на застареност не тече?“ 

Прашањата во постапката за прелиминарна одлука 

28      Најпрво, Судот истакнува дека, иако договорот од главната постапка бил склучен пред 
пристапувањето на Република Австрија во Европската унија, релевантните правила на 
Заедницата се применуваат за ваков договор од датумот на пристапувањето на оваа 
држава (види, во таа смисла, предмет C-76/97 Tögel [1998] ИЕС, стр. I-5357, став 14). 

29      Со првите три прашања, Bundesvergabeamt, во суштина, прашува во кои околности 
измените на постојниот договор помеѓу договорниот орган и давателот на услугите може 
да се сметаат како ново доделување на договор за јавна набавка на услуги, во смисла на 
Директивата 92/50. 

30      Директивата 92/50 не обезбедува конкретен одговор на овие прашања, но содржи бројни 
важни индикации кои треба да се стават во општата рамка на правилата на Заедницата со 
кои се уредуваат јавните набавки. 

31      Од судската пракса произлегува дека главната цел на правилата на Заедницата во областа 
на јавните набавки е да се обезбеди слободно движење на услугите и отворање на 
ненарушена конкуренција во сите земји-членки (види предмет 26/03 Stadt Halle и RPL 
Lochau [2005] ИЕС, стр. I-1, став 44). Оваа двојна цел е јасно утврдена во второто, шестото 
и дваесеттото излагање во преамбулата на Директивата 92/50. 
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32      За остварување на оваа двојна цел, правото на Заедницата, меѓу другото, го применува 
начелото на недискриминација врз основа на националност, начелото на еднаков 
третман на понудувачите и обврската за транспарентност којашто произлегува од нив 
(види, во таа смисла, предмет C-275/98 Unitron Scandinavia и 3-S [1999] ИЕС, стр. I-8291, 
став 31; предмет C-324/98 Telaustria и Telefonadress [2000] ИЕС, стр. I-10745, ставови 60 и 
61; како и предмет C-496/99 P Комисија/CAS Succhi di Frutta [2004] ИЕС, стр. I-3801, ставови 
108 и 109). 

33      Директивата 92/50 ги спроведува овие начела и обврската за транспарентност во однос на 
договорите кои се во нејзиниот опфат и чиј предмет, исклучиво или главно, се услугите 
наведени во Анекс I А од оваа директива, меѓу другото, со наложување на одредени 
постапки за доделување договори за јавна набавка. Во однос на договорите кои се во 
опфатот на Директивата 92/50 и чиј предмет, исклучиво или главно, се услугите наведени 
во Анекс I Б од истата, оваа директива не ги наложува истите правила за постапките за 
доделување договори, но за оваа категорија на договори за јавна набавка сепак се 
применуваат основните правила на правото на Заедницата и обврската за 
транспарентност којашто произлегува од нив (види, во таа смисла, предмет C-507/03 
Комисија/Ирска [2007] ИЕС, стр. I-0000, ставови 26, 30 и 31). 

34     Со цел да се обезбеди транспарентноста на постапките и еднаквиот третман на 
понудувачите, измените на одредбите од одреден договор за јавна набавка во текот на 
времетраењето на договорот претставуваат ново доделување на договор, во смисла на 
Директивата 92/50, кога тие имаат суштинско различни карактеристики од основниот 
договор и, оттука, ја покажуваат намерата на странките одново да преговараат за 
суштинските услови на договорот (види, во таа смисла, предмет C-337/98 
Комисија/Франција [2000] ИЕС, стр. I-8377, ставови 44 и 46). 

35      Измената на договор за јавна набавка во текот на неговото времетраење може да се 
смета како суштинска кога со неа се воведуваат услови коишто, ако биле дел од 
првичната постапка за доделување на договорот, би овозможиле да се прифатат други 
понудувачи од првично избраните, или да се прифати понуда која е различна од првично 
прифатената.  

36      Покрај тоа, измената на првичниот договор може да се смета како суштинска кога со неа 
значително се проширува опфатот на договорот за да се вклучат услуги кои првично не 
биле предвидени. Второто толкување е потврдено во членот 11(3)(д) и (ѓ) од Директивата 
92/50, којшто наложува, за договорите чиј предмет, исклучиво или главно, се услугите 
наведени во Анекс I А од оваа директива, ограничувања за тоа до кој степен договорните 
органи можат да ја користат постапката со преговарање за доделување услуги покрај 
оние предвидени во првичниот договор. 

37     Одредена измена, исто така, може да се смета како суштинска кога со неа се менува 
економската рамнотежа на договорот во корист на носителот на набавката, на начин што 
не бил предвиден со условите од првичниот договор. 

38      Прашањата упатени до Судот треба да се одговорат имајќи ги превид горенаведените 
забелешки. 
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За првото прашање 

39      Со првото прашање, Bundesvergabeamt упатува на фактот дека во 2000 год. на друштвото 
APA-OTS му биле пренесени услугите OTS коишто дотогаш ги обезбедувало друштвото 
APA. Во суштина, тоа прашува дали промената на договорниот партнер, во околности 
како оние од главната постапка, претставува ново доделување на договор во смисла на 
членовите 3(1), 8 и 9 од Директивата 92/50. 

40      По правило, замената на договорниот партнер на којшто договорниот орган првично му 
го доделил договор со нов договорен партнер треба да се смета како промена на еден од 
суштинските услови на конкретниот договор за јавна набавка, освен ако замената била 
предвидена во условите на првичниот договор, на пример, преку обезбедување на 
подизведувачи.  

41     Според одлуката за упатување на барањето, друштвото APA-OTS е основано како друштво 
со ограничена одговорност и, оттука, има статус на посебно правно лице во однос на 
друштвото APA, првичниот носител на набавката. 

42      Исто така, се подразбира дека по преносот на услугите OTS од APA на APA-OTS во 2000 
год., договорниот орган плаќањето за овие услуги го врши непосредно на друштвото APA-
OTS, а не на друштвото APA. 

43      Меѓутоа, одредени специфични карактеристики на преносот на конкретната дејност 
овозможуваат да се заклучи дека ваквите измени, во ситуација како онаа од главната 
постапка, не претставуваат промена на суштински услов од договорот. 

44      Според информациите од списите на предметот, друштвото APA-OTS е подружница во 
целосна сопственост на друштвото APA, при што друштвото APA има овластување да 
раководи со APA-OTS и помеѓу двете друштва постои договор за пренос на добивката и 
загубата кои ги презема друштвото APA. Списите на предметот, исто така, покажуваат 
дека лицето кое е овластено да го застапува друштвото APA го уверило договорниот 
орган дека по преносот на услугите OTS, друштвата APA и APA-OTS ќе бидат солидарно и 
неограничено одговорни, како и дека нема да има никакви промени во севкупното 
обезбедување на услугите. 

45      Таквиот договор, всушност, претставува внатрешна реорганизација на договорниот 
партнер, којашто суштински не ги менува условите на првичниот договор. 

46      Во тој контекст, Bundesvergabeamt прашува дали има правни последици од фактот што 
договорниот орган нема гаранција дека акциите на друштвото APA-OTS нема да бидат 
пренесени на трети лица во текот на целото времетраење на првичниот договор. 

47      Кога акциите на друштвото APA-OTS би биле пренесени на трето лице во текот на 
времетраењето на договорот од главната постапка, тоа повеќе не би претставувало 
внатрешна реорганизација на првичниот договорен партнер туку реална промена на 
договорниот партнер, којашто, по правило, би претставувала измена на суштински услов 
од договорот. Таков настан би можел да претставува ново доделување на договор во 
смисла на Директивата 92/50.  

48      Слична логика би се применила доколку преносот на акциите од подружницата на трето 
лице веќе бил превиден во моментот на преносот на дејностите на подружницата (види, 
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во таа смисла, предмет C-29/04, Комисија/Австрија [2005] ИЕС, стр. I-9705, ставови од 38 
до 42). 

49      Меѓутоа, сè додека не постои таков настан се применува анализата во ставот 45 од оваа 
пресуда, односно дека предвидената ситуација претставува внатрешна реорганизација на 
договорниот партнер. Фактот што нема гаранција дека акциите на подружницата нема да 
бидат пренесени на трето лице во текот на целото времетраење на договорот не влијае 
врз овој заклучок. 

50     Bundesvergabeamt, исто така, прашува какви се правните последици за тоа што 
договорниот орган нема гаранција дека составот на акционерите на давателот на 
услугите нема да се промени во текот на целото времетраење на договорот.  

51      Договорите за јавна набавка редовно се доделуваат на правни лица. Доколку одредено 
правно лице е основано како јавно трговско друштво кое котира на берзата, од самиот 
карактер на друштвото произлегува дека составот на неговите акционери може да се 
промени во секој момент. По правило, оваа ситуација не влијае врз валидноста на 
доделувањето на договорот за јавна набавка на такво друштво. Во исклучителни случаи 
ситуацијата може да биде различна како, на пример, кога постојат практики насочени кон 
избегнување на правилата на Заедницата со коишто се уредуваат договорите за јавни 
набавки. 

52     Слични фактори постојат кога договорите за јавна набавка се доделуваат на правни лица 
кои се основани не како акционерски друштва туку како задруги со ограничена 
одговорност, како во главната постапка. Сите промени во составот на акционерите кај 
ваква задруга, по правило, нема да доведат до суштинска измена на договорот. 

53      Според тоа, тие фактори исто така не влијаат врз заклучокот во ставот 45 од оваа пресуда. 

54      Од горенаведеното произлегува дека одговорот на првото прашање треба да биде дека 
поимот „доделување“, наведен во членовите 3(1), 8 и 9 од Директивата 92/50, треба да се 
толкува во смисла дека не опфаќа ситуација, како онаа во главната постапка, кога 
услугите што ги набавува договорниот орган преку првичниот давател на услуги се 
пренесени на друг давател на услуги кој е основан како друштво со ограничена 
одговорност, при што првичниот давател на услуги е единствениот акционер во новиот 
давател на услуги, има контрола над истиот и му дава насоки, под услов првичниот 
давател на услуги и понатаму да биде одговорен за почитувањето на договорните 
обврски. 

За второто прашање 

55     Со второто прашање, Bundesvergabeamt упатува на измените на основниот договор преку 
првиот анекс на договорот, потпишан во 2001 год., а којшто влегол во сила од 1 јануари 
2002 година. Во суштина, тоа прашува дали одредени измени на цените претставуваат 
ново доделување договор во смисла на Директивата 92/50. 

56    Ова прашање, се однесува, прво, на конверзијата на цените во евра без да се промени 
нивниот суштински износ, второ, на конверзијата на цените во евра што наложува 
намалување на нивниот суштински износ и, трето, на преформулирањето на клаузулата 
за индексирањето на цените. 



368 

57      Одговорот треба да биде дека кога, по воведувањето на еврото, постојниот договор е 
изменет во смисла дека цените кои првично биле одредени во национална валута се 
променети во евра, не се работи за суштинска измена на договорот туку само за 
приспособување на договорот според променетите надворешни околности, под услов 
износите во евра да се заокружени согласно со важечките одредби, вклучително и со 
одредбите од Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 1103/97 од 17 јуни 1997 година, односно, 
одредбите кои се однесуваат на воведувањето на еврото (Сл. весник 1997 L 162, стр. 1). 

58     Доколку заокружувањето на цените променети во евра го надминува износот дозволен со 
соодветните одредби, тогаш се работи за измена на суштинскиот износ на цените 
определени во првичниот договор. Во тој случај, се поставува прашањето дали таквата 
промена на цените претставува ново доделување договор. 

59      Се подразбира дека цената е важен услов од договорот за јавна набавка (види, во таа 
смисла, Комисија/CAS Succhi di Frutta, став 117). 

60      Измената на ваков услов во текот на времетраењето на договорот, во отсуство на јасна 
дозвола за таква измена во условите на првичниот договор, може да доведе до 
нарушување на начелата на транспарентност и еднаков третман помеѓу понудувачите 
(види, во таа смисла, Комисија/CAS Succhi di Frutta, став 121). 

61     Сепак, конверзијата на цените во евра за времетраењето на договорот може да вклучува и 
приспособување на нивниот суштински износ, а тоа да не доведе до ново доделување на 
договор, доколку приспособувањето е минимално и објективно оправдано, односно, кога 
тоа има за цел да го олесни извршувањето на договорот, на пример, со поедноставување 
на постапките за фактурирање. 

62      Во ситуацијата од главната постапка, годишниот надоместок за користење на уредничките 
статии и медиумските архиви бил намален за само 0,3%, со цел да се заокружи износот за 
да се олеснат пресметките. Покрај тоа, цените за еден ред во однос на соопштенијата за 
печатот кај услугата OTS биле намалени за 2,94% и 1,47% за 2002 год. и 2003 год., со цел 
да се заокружат износите што, исто така, требало да ги олесни пресметките. Освен што 
довеле до намален износ, овие приспособувања на цените, исто така, биле извршени не 
во корист туку на штета на носителот на набавката, кој се согласил за намалување на 
цените кое би произлегло од правилата за конверзија и индексирање што вообичаено се 
применувале. 

63     Под овие околности, може да се утврди дека приспособувањето на цените на одреден 
договор за јавна набавка во текот на неговото времетраење не претставува измена на 
суштинските услови на договорот, којашто може да претставува ново доделување на 
договор во смисла на Директивата 92/50. 

64     Во однос на преформулирањето на клаузулата за индексирање, Судот истакнува дека во 
членот 5(3) од основниот договор, меѓу другото, е предвидено дека „за пресметување на 
индексирањето како почетна точка се зема индексот на потрошувачките цени од 1986 
год. (CPI 86), објавен од Централниот завод за статистика на Австрија (ÖSTAT) или 
следниот индекс кој го заменува.“ 

65      Оттука произлегува дека во основниот договор е предвидено индексот на цените, којшто 
е наведен во него, да биде заменет со следниот индекс. 
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66      Првиот анекс на договорот го заменил индексот на цените наведен во основниот 
договор, имено, индексот на потрошувачките цени од 1986 год. (CPI 86) објавен од ÖSTAT, 
со понов индекс, имено, индексот на потрошувачките цени од 1996 год. (CPI 96), исто 
така, објавен од ÖSTAT. 

67      Како што е наведено во ставот 19 од оваа пресуда, тој анекс на договорот како 
референтна точка го користел индексот пресметан за 2001 год., годината кога тој бил 
склучен, а не индексот за 1994 год., годината кога бил склучен основниот договор. Ова 
ажурирање на референтната точка соодветствува со ажурирањето на индексот на цените. 

68      Оттука произлегува дека со првиот анекс на договорот едноставно се примениле 
одредбите од основниот договор во однос на ажурирањето на клаузулата за 
индексирање. 

69     Под овие околности, Судот смета дека упатувањето на нов индекс на цените не 
претставува измена на суштинските услови на првичниот договор, којашто може да 
претставува ново доделување на договор во смисла на Директивата 92/50. 

70      Оттука произлегува дека одговорот на второто прашање треба да биде дека поимот 
„доделување“, наведен во членовите 3(1), 8 и 9 од Директивата 92/50, треба да се 
толкува во смисла дека не опфаќа приспособување на првичниот договор за да се 
одговори на променетите надворешни околности, како што се конверзијата на цените во 
евра коишто првично биле изразени во национална валута, минималното намалување на 
цените со цел тие да се заокружат, како и упатувањето на нов индекс на цените кога во 
првичниот договор било предвидено да се замени претходно определениот индекс на 
цените. 

За третото прашање 

71     Со третото прашање, Bundesvergabeamt упатува на измените на основниот договор преку 
вториот анекс на договорот, потпишан во октомври 2005 год., а којшто влегол во сила од 
1 јануари 2006 година. 

72     Во суштина, Bundesvergabeamt прашува дали ново доделување на договор произлегува, 
прво, од обновување на клаузулата за одрекување од правото да се раскине договорот со 
претходно известување и, второ, од поголемо намалување на цените за одредени услуги 
кои се предмет на договорот. 

73     Најпрво, во однос на воведувањето на нова клаузула за одрекување од правото да се 
раскине договорот во текот на времетраењето на договорот кој е склучен на 
неопределен рок, Судот забележува дека практиката на склучување договори за јавна 
набавка на услуги на неопределен рок, сама по себе, не соодветствува на системот и 
целта на правилата на Заедницата со коишто се уредуваат договорите за јавна набавка. 
На подолг рок, оваа практика би можела да ја наруши конкуренцијата помеѓу 
потенцијалните даватели на услуги и да ја попречи примената на одредбите од 
директивите на Заедницата со коишто се уредува објавувањето на огласи за постапките 
за доделување договори за јавна набавка.  

74      Сепак, постојното правото на Заедницата не забранува да се склучуваат договори за јавна 
набавка на услуги на неопределен рок. 
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75      Покрај тоа, клаузулата со којашто странките се обврзуваат дека во определен период 
нема да го раскинат договорот што е склучен на неопределен рок не може да се смета 
дека е автоматски незаконска во однос на правото на Заедницата за јавните набавки. 

76       Како што произлегува од ставот 34 од оваа пресуда, релевантниот критериум за да се 
утврди дали воведувањето на ваква клаузула претставува ново доделување на договор е 
да се определи дали клаузулата треба да се смета како суштинска измена на првичниот 
договор (види, во таа смисла, Комисија/Франција, ставови 44 и 46). 

77      Релевантната клаузула од главната постапка формално го изразува одрекувањето од 
правото да се раскине договорот во периодот од 2005 година до 2008 година. 

78      Меѓутоа, Судот забележува дека, на 31 декември 1999 год., по истекот на клаузулата за 
одрекување од правото да се раскине договорот содржана во основниот договор, 
договорот од главната постапка можел да се раскине во секој момент по пат на 
претходно известување. Сепак, таа останала во сила и во периодот од 2000 год. заклучно 
со 2005 год., бидејќи ниту договорниот орган ниту давателот на услугите не го оствариле 
своето право за раскинување на договорот. 

79      Од списите на предметот не произлегува дека, во периодот од 2005 год. до 2008 год. што 
е опфатен со клаузулата за одрекување од правото да се раскине договорот, договорниот 
орган би размислил да го раскине договорот во текот на неговото времетраење и да 
започне нова постапка за јавна набавка доколку не постоела таква клаузула. Доколку се 
претпостави дека договорниот орган имал таква намера, периодот опфатен со клаузулата 
за одрекување, имено три години, не би можел да го спречи договорниот орган да 
организира таква постапка во рок којшто е прекумерно долг во однос на времето 
потребно за организирање на постапката. Под овие околности, не е докажано дека 
таквата клаузула за одрекување од правото да се раскине договорот вклучува ризик од 
нарушување на конкуренцијата на штета на потенцијалните нови понудувачи, под услов 
клаузулата да не биде систематски повторно вметната во договорот. Следствено, таа не 
може да се смета како суштинска измена на првичниот договор. 

80      Од горенаведеното произлегува дека во околности, како оние во главната постапка, 
постоењето на клаузула за одрекување од правото да се раскине договорот во период од 
три години во текот на времетраењето на договорот за јавна набавка на услуги, кој е 
склучен на неопределен рок, не претставува ново доделување на договор во смисла на 
Директивата 92/50. 

81     Второ, во однос на поголемото намалување на цените предвидено во вториот анекс на 
договорот, Судот забележува дека основниот договор предвидувал, во однос на 
конкретните услуги, „цена која одговара на најниската потрошувачка цена од 
официјалната тарифа... намалена за 15%.“ 

82      Според информациите доставени до Судот, тоа упатување се однесува на дегресивната 
тарифа што ја применувало друштвото APA, со којашто цените на конкретните услуги се 
намалуваат кога се зголемува користењето на овие услуги од договорниот партнер на 
APA.  

83      Според истите информации, зголемувањето на стапката на попустот од 15% на 25%, 
коешто е предвидено во вториот анекс на договорот, е еднакво на примената на пониска 
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цена. Иако формално можеби се разликуваат, намалувањето на цената и зголемувањето 
на попустот имаат слични економски последици. 

84      Под овие околности, зголемувањето на попустот може да се толкува дека е во рамки на 
опфатот на клаузулите утврдени во основниот договор. 

85     Покрај тоа, зголемувањето на попустот, со коешто се намалува надоместокот кој му се 
плаќа на носителот на набавката, во споредба со првично определениот надоместок, не 
ја менува економската рамнотежа на договорот во корист на носителот на набавката. 

86      Од друга страна, самиот факт дека договорниот орган добива поголем попуст за дел од 
услугите кои се предмет на договорот не може да доведе до нарушување на 
конкуренцијата на штета на потенцијалните понудувачи. 

87      Од горенаведеното произлегува дека, во ситуација како онаа од главната постапка, 
фактот што со анекс на договорот се утврдуваат поголеми попусти од првично 
определените попусти за некои цени, во зависност од количините во одредена област, не 
треба да се смета како суштинска измена на договорот и затоа не претставува ново 
доделување договор во смисла на Директивата 92/50. 

88    Следствено, одговорот на третото прашање треба да биде дека поимот „доделување“, 
наведен во членовите 3(1), 8 и 9 од Директивата 92/50, треба да се толкува во смисла 
дека не опфаќа ситуација, како онаа во главната постапка, кога договорниот орган, преку 
анекс на договорот, постигнува согласност со носителот на набавката, во текот на 
времетраењето на договорот склучен на неопределен рок, да ја продолжат за три години 
клаузулата за одрекување од правото да се раскине договорот со претходно известување, 
којашто во моментот на склучување на анексот е ништовна и неважечка, при што со оваа 
измена на договорот се утврдени и поголеми попусти од првично определените за некои 
цени во зависност од количините во одредена област. 

89      Имајќи ги предвид одговорите на првото, второто и третото прашање, не е потребно да се 
одговори на четвртото, петтото, шестото и седмото прашање. 

Трошоци 

90      Имајќи предвид дека оваа постапка, за странките во главната постапка, претставува еден 
дел од постапката што се води пред националниот суд, за трошоците треба да решава тој 
суд. Трошоците настанати при поднесување на забелешките до Судот, освен трошоците 
на странките, не се надоместуваат. 

Според наведеното, Судот (трет совет) одлучи: 

1        Поимот „доделување“, наведен во членовите 3(1), 8 и 9 од Директивата на 
Советот 92/50/ЕЕЗ од 18 јуни 1992 година за усогласување на постапките за 
доделување договори за јавна набавка на услуги, треба да се толкува во смисла 
дека не опфаќа ситуација, како онаа во главната постапка, кога услугите што 
договорниот орган ги набавува преку првичниот давател на услуги се пренесени 
на друг давател на услуги кој е основан како друштво со ограничена одговорност, 
при што првичниот давател на услуги е единствениот акционер во новиот давател 
на услуги, има контрола над истиот и му дава насоки, под услов првичниот 
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давател на услуги и понатаму да биде одговорен за почитувањето на договорните 
обврски. 

2         Поимот „доделување“, наведен во членовите 3(1), 8 и 9 од Директивата 92/50, 
треба да се толкува во смисла дека не опфаќа приспособување на првичниот 
договор за да се одговори на променетите надворешни околности, како што се 
конверзијата на цените во евра коишто првично биле изразени во национална 
валута, минималното намалување на цените со цел тие да се заокружат, како и 
упатувањето на нов индекс на цените кога во првичниот договор било 
предвидено да се замени претходно определениот индекс на цените. 

3        Поимот „доделување“, наведен во членовите 3(1), 8 и 9 од Директивата 92/50, 
треба да се толкува во смисла дека не опфаќа ситуација, како онаа во главната 
постапка, кога договорниот орган, преку анекс на договорот, постигнува 
согласност со носителот на набавката, во текот на времетраењето на договорот 
склучен на неопределен рок, да ја обноват за три години клаузулата за 
одрекување од правото да се раскине договорот со претходно известување, 
којашто во моментот на склучување на анексот е ништовна и неважечка, при што 
со оваа измена на договорот се утврдени и поголеми попусти од првично 
определените за некои цени во зависност од количините во одредена област. 
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