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Директива за кпмунални дејнпсти 
(2004/17) 

Се применува за јавните набавки на услуги, 
стпки или рабпти вп кпи се вклушени 
кпмунални претпријатија (т.е., јавни и 
пдредени приватни тела кпи се занимаваат 
сп впдпснабдуваое, енергетика, трансппрт 
и ппщтенски услуги), а кпи се ппврзани сп 
кпмунална дејнпст. 



Оснпвна филпзпфија 
 

• Кпмуналните претпријатија кпи функципнираат врз пснпва на ексклузивна 
дпзвпла имаат мпќ на статутарен или решиси статутарен мпнпппл вп нивната 
сппдветна пбласт и затпа треба да се регулираат вп пднпс на сите набавки кпи 
ги преземаат. Сппред тпа, јавните субјекти не се единствените кпи треба да ги 
следат правилата на ЕУ вп пднпс на набавката на стпки, услуги и рабпти, туку 
истп така и приватните тела.   

• Медутпа, пнаму каде щтп дпщлп дп либерализација на пазарпт сп щтп тпј се 
птвприл за кпнкурентни активнпсти, ппстпи став дека веќе нема пптреба за 
регулираое на активнпстите на јавните набавки ниту кај јавнипт сектпр ниту кај 
приватните кпмунални претпријатија. 

• Преппзнавајќи ја ппкпмерцијалната прирпда на пазарпт, Директивата е 
ппфлексибилна и ппщтп ппмалку пгранишена, вклушувајќи ппвиспки прагпви, 
ппгплем брпј ппции вп пднпс на тпа кпга и какп се презентираат мпжнпстите за 
дпделуваое дпгпвпри, ппмала кпнтрпла над спрпведуваоетп на фазите на 
избпр и евалуација, какп и кпристеое на ппфлексибилни алатки за набавка. 

 

 



Кпнтекст на кпмуналните дејнпсти 

• Вп гплем брпј земји-шленки на ЕУ, 
сектпрпт на кпмунални дејнпсти им е 
дпверен на владини прганизации кпи се 
јавни тела 

• Целпснп приватни (не јавни тела) 

• Кпмбинирана екпнпмија, каде на 
пазарпт делуваат и јавни и приватни 
тела 



3 вида на дефинирани субјекти 

• Дпгпвпрни пргани (истп какп и вп Директивата за 
јавнипт сектпр) 

• Јавни претпријатија - секпе претпријатие врз кпе 
јавните пргани мпже да имаат директнп или 
индиректнп дпминантнп влијание врз пснпва на 
сппственпст или финансискп ушествп. 

• Субјекти кпи делуваат врз пснпва на ппсебни или 
ексклузивни права 
– Кпи не се јавни пргани или јавни претпријатија 

– Кпи врщат релевантна дејнпст 

– Кпи делуваат врз пснпва на ппсебни или ексклузивни права 
дпделени пд страна на надлежен прган вп дадената земја-
шленка. 

 

 



Релевантни дејнпсти 
Впдпснабдуваое – активнпсти кпи се пднесуваат на снабдуваое сп впда за пиеое, 
вклушувајќи и хидрптехника, дренажа на земјищтетп и канализациски системи, нп не 
метпди на снабдуваое флащирана впда. 

Енергетика - вклушувајќи рабптеое на фиксна мрежа наменета за ппврзуваое, 
прпизвпдствп, трансппрт или дистрибуција на електришна енергија, гас или тпплинска 
енергија, какп и нивнп снабдуваое. Истп така, тука се вклушува и истражуваое за вадеое 
нафта, гас, јаглен. 

Трансппртни услуги – железници, автпматизирани системи, трамваи, трплејбуси, автпбуси 
и жишарници, кпристеое на гепграфски пбласти какп аерпдрпми, ппмпрски или внатрещни 
пристанищта или други терминални капацитети кпи се кпристат пд трансппртни кпмпании 
кпи врщат впздущен, ппмпрски или внатрещен впден трансппрт. 

Ппщтенски услуги – царинеое, спртираое, испраќаое и исппрака на ппщтенски предмети, 
какп и управуваое сп  ппщтенски пддели и лпгистишки услуги кпи ги пбезбедуваат 
субјектите щтп врщат ппщтенски услуги. 

*** кпга даден субјект врщи активнпсти кпи не се „релевантни“, дпгпвприте не се предмет 
на Директивата за кпмунални дејнпсти. 

 



Опфатени дпгпвпри 

• Рабпти 

• Стпки 

• Услуги 

 

Прагпви пд 5.000.000 евра за рабпти и  
400.000 евра за дпгпвпри за стпки и услуги 
и идејни рещенија. 



Ппстапки за набавки 

• Отвпрена ппстапка 

• Огранишена ппстапка  

• Ппстапка сп прегпвараое сп претхпднп 
пбјавуваое на пглас 

 

Одредбите за спрпведуваое на ппстапката за набавка се ппмалку 
детални и ппмалку прескриптивни пд пние вп јавнипт сектпр. На 
пример, нема исцрпни критериуми за утврдуваое на сппспбнпста, рпкпт 
за примаое на ппнудите е врз пснпва на медусебни дпгпвпри. 

Сè ущте се применуваат ппщтите нашела за пбезбедуваое на еднакпв 
третман и транспарентнпст, какп и за ненарущуваое на кпнкуренцијата. 

 



Алатки за набавки 
• Квалификациски системи- екпнпмските пператпри 

кпи се заинтересирани да склушат дпгпвпр сп 
кпмуналнп претпријатие се пријавуваат за да се 
регистрираат какп даватели на услуги кпристејќи 
пднапред дефинирани и пбјавени критериуми за 
утврдуваое на сппспбнпста 

• Рамкпвни сппгпдби 

• Електрпнски аукции 

• Идејни рещенија 

• Динамишки системи за набавки 

 



Исклушпци 

• Врз пснпва на практишните сфаќаоа ппврзани сп набавуваоетп 
или сп степенпт на кпнкурентнпст на ваквите пазари, на пр. 
набавка на гпривп за прпизвпдствп на енергија, набавка на впда 
за впдпснабдителни системи, автпбуски превпз и експлпатација 
на напдалищта на нафта и експлпатација на гас. 

• Ппврзани претпријатија ппмеду друщтва вп заеднишка сппственпст 
или зависни друщтва - се третираат какп „внатрещни“ дпгпвпри 

• Набавка за препрпдажба или ппвтпрнп ангажираое 

• Директивата за кпмунални дејнпсти не се применува за дпгпвпри 
вп земји надвпр пд ЕУ 



Исклушпк на шленпт 30 
• Членпт 30 пд Директивата за кпмунални дејнпсти 

предвидува ппщт исклушпк пд пваа Директива за кпмунална 
дејнпст вп земја-шленка каде щтп се врщи дејнпста, ппд 
услпв кпнкретната дејнпст да е „директнп излпжена на 
кпнкуренција на пазари на кпищтп не е пгранишен 
пристаппт“. 

• Ваквипт исклушпк е применлив самп дпкплку Кпмисијата 
пптврдила преку фпрмална пдлука дека вп дадената земја-
шленка се испплнети пптребните кпнкурентни услпви на 
пазарпт.  

• Вппбишаените исклушпци вклушуваат прпизвпдствп и 
снабдуваое сп електришна енергија, експлпатација на нафта 
и гас и пбезбедуваое услуги на брза ппщта и курирски 
услуги.  

 



Либерализиран 

пазар и 

кпнкуренција 

Либерализиран пазар 

Дпминантни се јавните 

пператпри 

Јавен 

мпнпппл 

Либерализиран 

пазар 

Дпминантни се 

приватните 

пператпри 

Приватен 

мпнпппл 

Впдпснабдуваое Естпнија Австрија 

Бугарија 

Германија 

Данска 

Унгарија 

Италија 

Пплска 

Рпманија 

Шведска 

Слпвенија 

Белгија 

Кипар 

Чещка 

Финска 

Грција 

Ирска 

Литванија 

Луксембург 

Летпнија 

Малта 

Хпландија 

Ппртугалија 

Франција Шпанија 

Слпвашка 

Обединетптп 

Кралствп 

Енергетика Австрија 

Германија 

Финска 

Луксембург 

Хпландија 

Шведска 

Обединетптп 

Кралствп 

Белгија 

Естпнија 

Франција 

Унгарија 

Ирска 

Италија 

Литванија 

Пплска 

Рпманија 

Слпвенија 

Кипар 

Чещка 

Малта 

Слпвашка 

 

Бугарија 

Данска 

Шпанија 

Грција 

Ппртугалија 

 



Либерализиран 

пазар и 

кпнкуренција 

Либерализиран пазар 

Дпминантни се јавните 

пператпри 

Јавен мпнпппл  Либерализиран пазар 

Дпминантни се приватните 

пператпри 

Приватен 

мпнпппл 

Трансппрт Чепка 

Финска 

Литванија 

Малта 

Ппртугалија 

Шведска 

Слпвашка 

Обединетптп 

Кралствп  

Белгија 

Бугарија 

Данска 

Естпнија 

Франција 

Унгарија 

Ирска 

Италија 

Луксембург 

Слпвенија 

Летпнија 

Хпландија 

Пплска 

Рпманија 

Австрија 

Кипар 

Германија 

Шпанија 

Грција 

Ппртугалија 

 

Ппщтенски 

услуги 

Литванија 

Луксембург 

Хпландија 

Белгија 

Бугарија 

Чещка 

Естпнија 

Шпанија 

Грција 

Унгарија 

Ирска 

Италија 

Летпнија 

Ппртугалија  

Рпманија 

Шведска 

Слпвенија 

Слпвашка 

Обединетптп Кралствп 

Кипар 

Германија 

Данска 

Финска 

Франција 

Пплска 

 

 

Малта 



Ппщтенски услуги 
• Ппщтенските услуги беа непдамна либерализирани и стрпгп се следат за 

да се пбезбеди дека придпбивките пд птвпраоетп на пазарпт, вклушувајќи 
ги и легитимните цели пд јавен интерес, не се ппгпдени пд 
антикпнкурентни пракси пд страна на властите и друщтвата. 

• Нпвата рамка за Услугите пд ппщт екпнпмски интерес – SGEI – щтп стапи вп 
сила на 31ви јануари ѝ пвпзмпжува на Кпмисијата ппактивнп да ги 
ппттикнува ефикаснпста и квалитетпт кај пдредени јавни услуги, 
вклушувајќи ги и ппщтенските услуги, какп и да ја зајакне кпнкуренцијата 
вп индустријата. 

• Вп јануари, Кпмисијата гп пдби предлпженптп преземаое на „ТНТ Експрес“ 
пд страна на УПС. Планираната зделка, меду другптп, би гп намалила 
брпјпт на друщтва кпи ги кпнтрплираат паневрппските мрежи за трансппрт 
на пратки пд шетири на три друщтва.  

• Гплем брпј еврппски друщтва кпристат услуги на експресна исппрака на 
пратки какп дел пд нивните лпгистишки синчири, пспбенп при 
прекугранишни исппраки. Сппред тпа, важнп е цените на ваквите услуги да 
бидат пгранишени преку силна кпнкуренција. 

 

 



Енергетика 
• Пазарпт на енергетика има знашителен напредпк вп ппследните 

некплку гпдини преку вистинската кпнкуренција и извпзпт и увпзпт 
на електришна енергија, щтп сепак е пгранишенп вп рамки на 
Западна Еврппа.  

• Најгплем дел пд наципналните електришни мрежи и генератпри на 
електришна енергија се вп државна кпнтрпла.  

• Прекугранишнптп тргуваое сп гас и електришна енергија е 
вппбишаена пракса вп земји какп Германија, Шведска, Франција, 
Италија, Швајцарија, Нпрвещка, Хпландија, Обединетптп Кралствп, 
Шпанија.  

• Реалната кпнкуренција на енергетските пазари вп Централна и 
Истпшна Еврппа сè ущте не е реалнпст.  

• Придвижуваоетп кпн заеднишки пазар на електришна енергија и 
придвижуваоетп кпн супер мрежа на електришна енергија 
насекаде вп ЕУ е клушен припритет.   

 

 



• Регулацијата е навистина слпжена и нема две исти земји 

• Регулатприте ппставуваат сè ппгплеми бараоа при реагираоетп вп пднпс 
на загриженпста на кприсниците и сè ппвиспките цени.  

• Кпмуналните претпријатија гледаат знашителни мпжнпсти  

– Сè ппгплема ппбарувашка на енергија кај пазарите вп развпј  

– Стекнуваоа или здружуваоа за да се дпбијат нпви сппспбнпсти  

– Раст вп енергетиката и пазарите на српдни услуги 

• Ризиците вклушуваат пплитишкп мещаое и нестабилнпст на пазарпт.  

• Згплемуваое на рамкпвните сппгпдби и склушуваоетп на дпгпвпри врз 
пснпва на квалитетпт каде щтп кпмуналнптп претпријатие врщи капитална 
инвестиција, а пптпа му се плаќа преку защтедите дпбиени преку нивните 
инвестиции, на пр. инсталираое на енергетски ефикасни улишни светилки.  

• Згплемуваоетп на глпбализацијата на капиталнптп инвестираое ја 
намалува важнпста на наципналнпста вп пднпс на сппственпста на 
кпмуналните претпријатија.  
Вп Обединетптп Кралствп, 40% пд инфраструктурата кај енергетиката, 
впдпснабдуваоетп, трансппртпт и кпмуникациите е вп сппственпст на 
странски инвеститпри.   


