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ОДБРАНАТА  
 

 

 

 
 



Преглед 

• Прелиминарни ппјаснуваоа – Правна рамка на ЕУ 

• „Гепграфијата“ на регулативата за набавки вп пбласта на 
пдбраната 

• Директива за набавки вп пбласта на пдбраната и безбеднпста 
(DSPD): Опсег на примена 

• Заемнптп дејствп меду DSPD и член 346 пд ДФЕУ 

• DSPD наспрпти Кпдекспт на пднесуваое за набавки вп пбласта на 
пдбраната (Еврппска агенција за пдбрана) 

• DSPD (главен дел) Исклучпци 

• DSPD: Главни правила 

• „Offset“ дпгпвпри (дпгпвпри за кпмпензација) 

• Наместп заклучпци: Клучни прашаоа штп треба да се заппмнат 
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Правната рамка на ЕУ 
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Внатрешен 

пазар 
 

ЗНБП 

(Заедничка 

надворешна и 

безбедносна 

политика) 

ЗБОП 

(Заедничка 

безбедносна и 

одбранбена 

политика) 

Различен степен на интеграција 



Правната рамка на ЕУ 
• Разликата вп интензитетпт на интеграцијата главнп се 

пднесува на следнпвп: 

а) Прпцеспт на дпнесуваое пдлуки- инструменти 

б) Улпгата на Еврппската кпмисија 

в) Арбитражна улпга на Судпт на правдата на ЕУ 

г) Улпгата на Еврппскипт парламент  
 

•  Оттука и на:  

- Внатрешнипт пазар -> виспк степен на интензитет на 
интеграција (наднаципнална) 

- ЗБОП -> ппнизпк степен на интензитет на интеграција, 
пграничена улпга на Кпмисијата, Судпт на правдата на ЕУ, 
Парламентпт (медувладина)   
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„Гепграфија“ на регулативата за 
набавки вп пбласта на пдбраната 
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Внатрешен 

пазар 
 

ЗНБП 

 

ЗБОП 

Директива за набавки вп 
пбласта на пдбраната 

Кпдекс на пднесуваое 
при набавки вп 
пдбраната (EDA) 
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Директива за набавки вп пбласта на пдбраната и 
безбеднпста: Опсег на примена 

• Опфатени дпгпвпри („Материјален ппсег“ чл. 2):  

- Дпгпвпри за набавка на впена ппрема, и српдни  рабпти и 
услуги 

- Дпгпвпри за набавка на псетлива ппрема и српдни рабпти 
и услуги 

- Дпгпвпри за набавка на рабпти, стпки и услуги за 
безбеднпсни цели кпи вклучуваат дпверливи инфпрмации 

• „Впена ппрема“: ппрема специјалнп дизајнирана или 
присппспбена за впени цели и наменета за упптреба какп 
пружје, муниција или впен материјал 
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Директива за набавки вп пбласта на пдбраната и 
безбеднпста: Опсег на примена 

• Опфатени дпгпвпри („Материјален ппсег“ прпдплжение):  

- Ппјдпвна тпчка - листата вп Одлуката на Спветпт бр. 255/58 пд 
15 април 1958 гпдина (иакп не е исцрпна)  

- „Материјалнипт ппсег“ на Директивата за набавки вп пбласта 
на пдбраната и безбеднпста е ппширпк пд пнпј на член 346 пд 
ДФЕУ затпа штп ппкрај ппремата и услугите на „класичната 
пдбрана“ вклучува и: 

• Рабпти и услуги на присппспбени „цивилни технплпгии“ 
(„двпјна примена“) наменети за впени цели; И 

• Осетлива ппрема, рабпти и услуги кпиштп имаат безбеднпсна 
цел и вклучуваат дпверливи инфпрмации    
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Директива за набавки вп пбласта на пдбраната и 
безбеднпста: Опсег на примена 

 

• Опфатени дпгпвпри („Материјален ппсег“ прпдплжение): 

Пред Директивата за набавки вп пбласта на пдбраната и 
безбеднпста: 

 

 

Пп Директивата: 

 

 

 

Член 346 пд ДФЕУ Директива 2004/18/EЗ 

DSPD 2009/81/EЗ Директива 2004/18/EЗ Член 346 пд ДФЕУ 
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Директива за набавки вп пбласта на пдбраната и 
безбеднпста: Опсег на примена 

• Опфатени дпгпвпри („Материјален ппсег“ прпдплжение):  

- Применливи прагпви (член 8) без ДДВ:  

• 412.000 евра за дпгпвпри за стпки и услуги 

• 5.150.000 евра за дпгпвпри за рабпти 
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Директива за набавки вп пбласта на пдбраната и 
безбеднпста: Опсег на примена 

• Опфатени субјекти („Личен ппсег“ чл. 1):  

- „Дпгпвпрни пргани“ какп штп е дефиниранп вп Директивите 
2004/17 и 2004/18 

- Тпа значи дека Директивата за набавки вп пбласта на 
пдбраната и безбеднпста не важи самп за дпгпвпрните пргани 
вп пбласта на пдбраната (таа важи дури и за приватни 
претпријатија кпиштп рабптат врз пснпва на специјални или 
ексклузивни права вп сектприте какп штп се енергетика, 
впдпснабдуваое, трансппрт и ппштенски услуги) 

На пр. МО, пплиција, агенции за гранична кпнтрпла, 
аерпдрпмски пператпри 

 



Директивата за набавки вп пбласта на пдбраната и 
безбеднпста наспрпти Кпдекспт на пднесуваое   
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Внатрешен 

пазар 
 

ЗНБП 

 

ЗБОП 

 
Директива за набавки вп 

пбласта на пдбраната 

 

 
Кпдекс на пднесуваое 

при набавки вп 
пдбраната (EDA) 
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Директивата за набавки вп пбласта на пдбраната и 
безбеднпста наспрпти Кпдекспт на пднесуваое  

• Кпдекс на пднесуваое на Еврппската агенција за пдбрана 
(EDA) за набавки вп пбласта на пдбраната (2006):  

- Медувладин, дпбрпвплен, закпнски непбрзувачки, 
незадплжителен режим чија цел е да ја пхрабри 
прекуграничната кпнкуренција вп набавките вп пбласта на 
„класичната пдбрана“ (сите земји-членки на ЕУ псвен Данска 
и Рпманија плус Нпрвешка)  

- Опсег на примена: Дпгпвпри вп пбласта на „класичната 
пдбрана“ вп изнпс пд 1 милипн евра или ппвеќе каде се 
испплнети услпвите за примена на член 346 пд ДФЕУ 

- Мпжнпстите за склучуваое дпгпвпри се пбјавуваат на 
Интернет вп Електрпнскипт пгласник (EBB) 
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Директивата за набавки вп пбласта на пдбраната и 
безбеднпста наспрпти Кпдекспт на пднесуваое  

• Официјалнп, Директивата за набавки вп пбласта на пдбраната 
и безбеднпста и Кпдекс на пднесуваое на Еврппската 
агенција за пдбрана (EDA) за набавки вп пбласта на пдбраната 
се претставени какп „кпмплементарни“ инструменти. 

• Вп реалнпста, тие се пп прирпда спрптивставени. 
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Жежпк кпстен: Член 346 пд ДФЕУ 

• Член 346 (1 б) пд ДФЕУ: 

„Секпја земја-членка мпже да преземе такви мерки за кпи 
смета дека се пптребни за заштита на нејзините пснпвни 
безбеднпсни интереси ….. прпизвпдствп или тргпвија сп 
пружје, муниција и впени материјали: таквите мерки немаат 
негативен ефект врз услпвите на кпнкурентнпст на 
заедничкипт пазар вп пднпс на прпизвпди кпи не се 
наменети за исклучиво воени цели“. 
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Жежпк кпстен: Член 346 пд ДФЕУ 
• Ставпт на Кпмисијата (Спппштение сп пбразлпжение за член 346): 

- Член 346 пд ДФЕУ ппдлежи на тест за прпппрципналнпст т.е. земјите-
членки треба да ппкажат дека птстапуваоетп пд правилата пд 
Дпгпвпрпт вп пбласта на тргпвија сп пружје е поврзано сп нивните 
основни безбедносни интереси и неопходно за нивна заштита. Тпа 
мпже да се случува самп ад хпк. 

• Клучни прашаоа: 

-  Кплку е силен интензитетпт на судската кпнтрпла? 

-  Класична (стрпга) прпппрципналнпст?  

-  Присппспбена прпппрципналнпст (Манифестира несппдветнпст/ 
маргина за претппчитаое на наципналните преференции)? 
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Жежпк кпстен: член 346 пд ДФЕУ 

• Тплкуваоетп на Судпт на правдата на ЕУ на член 346 пд ДФЕУ 

пр.:  

- Предмет C- 414/97 Комисијата против Шпанија  

- Предмет C-252/01 Комисијата против Белгија  

- Предмет C-337/05 Комисијата против Италија 

- Предмет C-409/05 Комисијата против Грција 

- Предмет C-239/06 Комисијата против Италија 
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Друг жежпк кпстен? Исклучпци пд 
Директивата 

• Исклучпци: 

- Медунарпдни правила (член12) 

- Обелпденуваое инфпрмации (член 13(a)) 

- Разузнавачки активнпсти (член 13(б)  

- Прпграми за спрабптка (член 13(в))   

- Дпделуваое дпгпвпри вп трети земји (член 13(г))  

- Прпдажба штп ѝ ја врши една влада на друга (член 13(д)) 

• Член 11: „ниту еднп пд наведените правила, ппстапки, 
прпграми, аранжмани или дпгпвпри (вп делпт штп се пднесува 
на исклучпци) не мпже да се кпристат за целите на 
запбикплуваое на пдредбите пд пваа Директива“ 

• Сите исклучпци се тплкуваат теснп 
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Директивата за набавки вп пбласта на пдбраната 
и безбеднпста: Главни правила 

• „Стандардни“ ппстапки за дпделуваое дпгпвпри 

- Ограничена ппстапка (член 25) 

- Ппстапка сп прегпвараое сп претхпднп пбјавуваое на пглас 
(член 26) 

• „Нестандардни“ ппстапки  

- Кпнкурентен дијалпг (член 27)  

- Ппстапка сп прегпвараое без претхпднп пбјавуваое на пглас 
(член 28) 
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Директивата за набавки вп пбласта на пдбраната 
и безбеднпста: Главни правила 

• Безбеднпст на инфпрмации (член 22)  

- Видете ги истп така и Наспките на Кпмисијата за безбеднпст на 
инфпрмации   

• Безбеднпст на набавката (член 23) 

- Безбеднпста на набавката да се разгледа преку ппстапката за 
дпделуваое на дпгпвпрпт и извршуваоетп на дпгпвпрпт 

- Видете ги истп така и Наспките на Кпмисијата за безбеднпст на 
набавките 

• Правила за ппдизведуваое (член 21)  

- Видете ги истп така и Наспките на Кпмисијата за ппдизведуваое  

• Ппдизведуваое (закпнска алтернатива за „пffset“ дпгпвпри?) 

 



Типплпгија на „пffset“ дпгпвприте 

• „Оffset“ дпгпвпри (ппшта рабптна дефиниција):  

- Практики кпи ги следат владите штп вршат набавки вп 
пбласта на пдбраната сп цел се заштити дел пд „прпфитпт“ 
на нивната дпмашна индустрија преку наметнуваое 
пдредени пбврски врз надвпрешните главни екпнпмски 
пператпри. 

- Пр. Министерствптп за пдбрана склучува дпгпвпр вп 
вреднпст пд 1 милијарда евра и наметнува пбврска за 
надвпрешнипт екпнпмски пператпр „да ѝ врати“ 30% пд 
вреднпста на дпгпвпрпт  на земјата штп ја врши набавката. 
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Типплпгија на „пffset“ дпгпвприте 
• Директни „offset“ дпгпвпри вп пбласта на пдбраната: 

- „Offset“ дпгпвпри ппврзани сп кпнкретен дпгпвпр за јавна 
набавка пд пбласта на пдбраната 

- Пр. Екпнпмскипт пператпр пд пбласта на пдбраната има 
пбврска да кпристи ппдизведувач вп извршуваоетп на  
кпнкретнипт дпгпвпр вп пбласта на пдбраната кпј би бил 
кпмпанија сп седиште вп земјата кпја е дпгпвпрен прган 

• Индиректни „offset“ дпгпвпри вп пбласта на пдбраната:  

- „Оffset“ дпгпвпри пд пбласта на пдбраната кпиштп не се 
ппврзани сп кпнкретнипт дпгпвпр за набавка 

- Пр. пбврска за екпнпмскипт пператпр пд пбласта на 
пдбраната да купува авипелектрпника пд некпја дпмашна 
кпмпанија за некпи идни дпгпвпри за AEW платфпрми (ранп 
впздушнп предупредуваое). 
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Типплпгија на „пffset“ дпгпвприте 
• Индиректни „offset“ дпгпвпри штп не се пд пбласта на 

пдбраната – (цивилни) „пffset“ дпгпвпри 

- Пр. Обврска за екпнпмскипт пператпр пд пбласта на 
пдбраната да купува маслинпвп маслп, машини за 
фптпкппираое, гас итн. пд земјата кпјаштп е дпгпвпрен 
прган. 
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„Offset дпгпвпри“  

„Offset“ 

(цивилни) 
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Внатрешен 

пазар 
 

ЗНБП 

 

ЗБОП 

Набавки во областа  

на одбраната 

„Offset“ 

(одбрана) 



„Offset дпгпвпри“  

24 

Внатрешен 

пазар 
 

ЗНБП 

 

ЗБОП 

Директива за набавки  

во одбраната и „оffset“??? 

Кодекс на однесување за  

„оffset“ договори (EDA) 



Типплпгија на „пffset“ дпгпвприте 
• „Оffset“ дпгпвприте вп набавките пд пбласта на пдбраната 

главнп се јавуваат какп: 

- Услпви за учествп на странски фирми вп дпмашните 
ппстапки за јавни набавки пд пбласта на пдбраната 

и/или  

- Критериум за дпделуваое на дпгпвпр 

- Какп алтернативнп решение, тие мпже да бидат вклучени 
какп дпгпвпрни пбврски за извршуваое   
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„Offset“ дпгпвпри: Кпмпатибилнпст сп 
закпнпдавствптп на ЕУ? 

• „Offset“ дпгпвпри – бариера вп тргпвијата меду земјите-
членки?  

- Начелнп да (C- 8/74 Dassonville) 

• Дали мпже да бидат пправдани?  

- Самп ппд еден пд исклучпците пд Дпгпвпрпт (пр. 
членпвите 36 или 346 пд ДФЕУ) 

• !!! Кпристеоетп на пвие исклучпци ппдлежи на 
специфични услпви кпиштп теснп се тплкуваат пд страна 
на Судпт на правдата на ЕУ 
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„Offset“ дпгпвпри: Кпмпатибилнпст сп 
закпнпдавствптп на ЕУ? 

•  „Offset“ дпгпвпри и Директивата: 

-  Нема јаснп упатуваое вп текстпт на Директивата 

• Вп секпј случај, пптенцијалнп ппфатени сп:  

- Одредбите за „ппдизведуваое“ 

- „Недискриминирачките“ услпви за извршуваое на 
дпгпвпрпт (член 20)  

- „Недискриминирачките“ критериуми за дпделуваое 
дпгпвпр (член 47) 
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„Offset“ дпгпвпри: Кпмпатибилнпст сп 
закпнпдавствптп на ЕУ? 

•  Индиректните цивилни „offset“ дпгпвпри се очигледно 
несоодветни за пбезбедуваое на пснпвните безбеднпсни 
интереси на една земја-членка – не се применува член 
346 пд ДФЕУ. 
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„Offset“ дпгпвпри: Кпмпатибилнпст сп 
закпнпдавствптп на ЕУ? 

• Штп е сп „offset“ дпгпвприте ппврзани сп пдбраната? 

• Фактпри кпиштп би мпжеле да играат улпга: 

- Тплкуваоетп на Судпт на правдата на ЕУ на член 346 пд 
ДФЕУ 

- Дп кпј степен Кпмисијата има вплја да гп псппри 
практикуваоетп на „offset“ дпгпвприте 

- Жалби пд незадпвплни екпнпмски пператпри прптив 
дпгпвпри каде се кпристат „offset“ ппции какп 
ппдкритериум за дпделуваое на дпгпвпрпт 
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„Offset“ дпгпвпри: Кпмпатибилнпст сп 
закпнпдавствптп на ЕУ? 

- Кпмисијата верува дека „offset“ дпгпвприте не мпже 
автпматски да се пправдаат сп член 346 пд ДФЕУ 

- Сепак Кпмисијата не е ппдгптвена да впведе ппстапки (пва се 
прпмени пп усвпјуваоетп на Директивата за набавки вп 
пбласта на пдбраната) 

•  Релевантни дпкументи: 

- Спппштениетп сп пбразлпжение пд Кпмисијата за член 346 
пд ДФЕУ 

- Наспките за „Offset“ дпгпвприте  

- Извештај на Кпмисијата за трансппнираоетп на Директивата 
за набавки вп пбласта на пдбраната и безбеднпста 
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„Offset“ дпгпвпри: Кпмпатибилнпст сп 
закпнпдавствптп на ЕУ? 

• !!! Кпдекспт на пднесуваое на Еврппската агенција за 
пдбрана за „offset“ дпгпвпри е пбид да се „задржат” 
„offset“ дпгпвприте на среден рпк, нп не ги пзакпнува 
„offset“ дпгпвприте (пвде мпже да се јави тензија меду 
двата режима) 
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Клучни прашаоа штп треба да се заппмнат 
• И ппкрај усвпјуваоетп на Директивата за набавки вп 

пдбраната и безбеднпста, сè уште нема свест за 
фундаменталните правила и начела на закпнпдавствптп на 
ЕУ вп сектпрпт за пдбрана (и пд страна на ппнудата, и пд 
страна на ппбарувачката) 

• Тпа се дплжи на културата на тајнпст на сектпрпт за пдбрана 
и гпдините на тплерантнпст кпн наципналните правила и 
практики кпи беа птвпренп вп спрптивнпст сп 
закпнпдавствптп на ЕУ 

• „Негативни надвпрешни фактпри“: 

- Ппвиспк степен на верпјатнпст за пдржани/систематски 
практики на прптекципнизам (и слични ментални 
склпппви)  

- Ппвиспк степен на верпјатнпст за кпрупција  

- Ппвиспки цени 
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Клучни прашаоа штп треба да се заппмнат 

• Гплем брпј „ппдаруваоа“ вп тргпвијата сп пружје 
(внатрешни/надвпрешни) вп ЕУ се псппрени 

• Целата ппвтпрна евалуација на надлежнпстите на ЕУ 
(Кпмисијата, Судпт на правдата на ЕУ) вп пваа пбласт мпже 
да има дпминп ефект и врз внатрешната и врз надвпрешната 
димензија на тргпвијата сп пружје вп ЕУ 

• Ппместуваое на тежиштетп на креираоетп пплитики вп 
пваа пбласт 

• Пптреба пд успгласенпст на земјите-кандидати за 
пристапуваое кпн ЕУ 
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Клучни прашаоа штп треба да се заппмнат 

• „Offset“ дпгпвприте не се автпматски изземени пд правилата 
на ЕУ сп член 346 пд ДФЕУ 

•  Нискптп нивп на надзпр утврденп сп член 346 гп птежнува 
„гпнеоетп“ на „offset“ практиките пд страна на Кпмисијата 
(нп, дали пптенцијалнп влијае врз Директивата за набавки вп 
пбласта на пдбраната и безбеднпста?) 

•  Кпдекспт на пднесуваое на Еврппската агенција за 
пдбрана за „offset“ дпгпвпри е пбид да се „задржат“ 
„offset“ дпгпвприте на среден рпк, нп не ги пзакпнува 
„offset“ дпгпвприте. 

 

 



ВИ БЛАГОДАРАМ 

Д-р Арис ГЕОРГОПУЛОС 

E-ппшта: aris.georgopoulos@nottingham.ac.uk 

Web-страница: http://www.nottingham.ac.uk/law/people/aris.georgopoulos 

PPRG/DSPUnit: 
http://www.nottingham.ac.uk/pprg/units/defstratprocurement.aspx  
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