
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗАПОЧНАТА, НО НЕ ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО 

ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 
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ДЕЛ I: ЈАВЕН ПАРТНЕР  
 

I.1) Податоци за јавниот партнер 

I.1.1) Единствен матичен број: 

I.1.2) Назив на јавниот партнер: 

I.1.3) Адреса на јавниот партнер: 

Град/општина:                                                                 Поштенски код: 

I.1.4) Контакт:                                                                   Телефон:  

Е-пошта:                                                                           Факс: 

Интернет адреса: 

 

I.2) Категорија на јавениот партнер 

 

Република Македонија 

Општина 

Град Скопје  

       Општина во градот Скопје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јавно претпријатие, јавна установа или 
трговско друштво основано од Република 
Македонија  

Јавно претпријатие, јавна установа или 
трговско друштво основано од општина, 
градот Скопје или општините во градот 
Скопје  

Друго правно лице кое согласно закон врши 
јавни овластувања во делот на вршењето 
на јавните овластувања  

 

Друштво во кое државата има директно или 
индиректно влијание преку сопственоста 
над него, односно поседува поголем дел од 
капиталот на друштвото, има мнозинство 
гласови на акционерите/содружниците и 
именува повеќе од половина од членовите 
на управниот или надзорниот одбор, 
односно органите на управување  на 

 



 друштвото.  

 

 

 

Друштво во кое општината, Градот Скопје и 
општините во Градот Скопје имаат 
директно или индиректно влијание преку 
сопственоста над него, односно поседуваат 
поголем дел од капиталот на друштвото, 
имаат мнозинство гласови на 
акционерите/содружниците и именуваат 
повеќе од половина од членовите на 
управниот или надзорниот одбор, односно 
органите на управување  на друштвото. 

 
 
ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ЈАВНО ПРИВАТНОТО ПАРТНЕРСТВО 
 

II.1) Вид на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство   

Концесија за јавна 
работа                                 

Концесија за јавна 
услуга       

Договор за јавна 
набавка на работа 

Договор за јавна 
набавка на услуга 

Место/локација на 
градбата  

___________________

___________________

___________________

__________________ 

Место на 

врешење/давање на 

јавната услуга 

__________________

__________________

__________________

__________________ 

Место/локација на 
градбата  

___________________

___________________

___________________

_______________ 

Место на 

врешење/давање на 

јавната услуга 

__________________

__________________

__________________

______________ 

 

II.2) Предмет на јавно приватното партнерство:     
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
II.3) Информации за вредност на јавно приватното партнерство  
  



II.3.1) Проценета вредност на јавно приватното партнерство/инвестицијата:  

          

 
ДЕЛ III: ПОСТАПКА 
        
III.1) Датум на донесување на одлуката за започнување на постапката за доделување на 
договор за воспоставување на јавно приватно партнерство 

__________________________ 

 
 
 
III.2) Вид на постапка  

    Отворена постапка                                                                                     

    Ограничена постапка     

 

    Конкурентен дијалог      

 

   Постапка со преговарање  

   со претходно објавување на оглас      

 

 
 
III.3) Објава на огласот 
  

  Меѓународна објава 

  да не 

 

III.4) Критериуми за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно 
партнерство 
   

Најниска цена/ највисок понуден концесиски надоместок 

или 

економски најповолна понуда  

Елементи 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

Бодови 

__________ 

__________ 

__________ 

Елементи 

6. ______________________ 

7. ______________________ 

8. ______________________ 

Бодови 

__________ 

__________ 

__________ 



4. ______________________ 

5. ______________________ 

__________ 

__________ 

9. ______________________ 

10. ______________________ 

__________ 

__________ 

 
 
III.5) Правна заштита  
 

  Против одлуката за избор изјавена е жалба  

  да не 

 
III.6) Измени на тендерската документација направени за време на постапката  
 

    да не 

 
 
III.7) Какви измени се направени во тендерската документација и како влијаеле на 
резултатот на постапката (доклу се направени) 
 

     

 

ДЕЛ II: ИНФОРМАЦИИ ПОРАДИ КОИ ПОСТАПКАТА НЕ Е ЗАВРШЕНА  
 

бројот на кандидатите е понизок од минималниот број предвиден за постапките за 
доделување на договор за воспоставување  на јавно приватно партнерство     

не е поднесена ниту една прифатлива понуда  

се поднесени прифатливи понуди кои не можат да се евалуираат поради различниот 
пристап во техничките или финансиските понуди 

настанале непредвидени промени во буџетот на јавниот партнер 

понудувачите понудиле цени и услови за реализација на договорот за јавно приватното 
партнерство кои се помалку поволни од тие што се предвидени во студијата 

поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на јавниот 
партнерн 

јавниот партнер не може да изврши избор на најповолна понуда поради битни повреди на 
Законот за концесии и јавно приватно партнерство  

поради случаи утврдени со посебен закон  

поради други причини (доколку е  поради други причини, истите да се опишат) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



 

 
 
ДЕЛ III: ПРЕПОРАКИ НА ЈАВНИОТ ПАРТНЕР ЗА ИДНАТА ПОСТАПКА  
 

III 1Препораки на јавниот партнер за идната постапка 

 

Се планира нова постапка да не 

Се планираат измени на Студијата да не 

Се планираат измени на тендерската документација да не  

Доколку се планираат измени на тендерската документација, зошто и какви: 

 

 

 

Датум на доставување до Министрството за економија                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                   

//                          Потпис и печат  

     __________________ 

 

 


