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Карактеристики на јавно-приватните 
партнерства (ЈПП) во Македонија 

Целосниот напредокот на Македонија во спро-
ведување на ЈПП доби добра оцена во 2012 го-
дина. Државата усвои низа на закони за конце-
сија, ЈПП, секторски закони и за јавни набавки 
за ЈПП и на национално и локално ниво, кои се 
усогласени со ЕУ директивите за јавни набав-
ки. Одделението за ЈПП во Секторот за правни 
работи добива поддршка од Министерството за 
економија и помош за надзорни и промотивни 
задачи од Советот за ЈПП. Сепак, мало е позна-
вањето на техничките и практичните аспекти на 
ЈПП во владините институции и ограничено е 
искуството со управување со ризикот.

Успешни ЈПП беа спроведени во секторите енер-
гетика и транспорт и државата дозволи учество 
на приватниот сектор во форма на концесии, ди-
вестиции и гринфилд проекти во неколку секто-
ри. Двата меѓународни аеродроми “Александар 
Велики” во Скопје и “Св. Апостол Павле” во Ох-
рид се примери на проекти за ЈПП во државата.

Има неколку доделени проекти за ЈПП во Ма-
кедонија и има забелешки за оние кои беа спро-
ведени. Неколку проекти за ЈПП беа доделени и 
спроведени според законска процедура и на ло-
кално и на државно ниво. Проектите за ЈПП во 
образовните сектори се спроведени од страна 
на локалните општини (најновите се однесуваат 
на детски градинки). 

Два големи проекти се планираат врз основа на 
ЈПП за дизајн, финансирање, изградба, раково-
дење и одржување на нови хидроелектрани Че-
брен (индикативна инсталирана моќност од 333 
мегавати) и Галиште ((индикативна инсталира-
на моќност од 193,5 мегавати) како и раково-
дење на постојната хидроелектрана Тиквеш (116 
мегавати) лоцирана на Црна Река во Република 
Македонија.

Општо, може да се заклучи дека ЈПП е малку 
применето во Македонија. 

Сегашни и идни (потенцијални) проекти на ЈПП во Македонија 

Сегашни проекти за ЈПП за кои се доделени до-
говори за ЈПП и се сметаат за успешни проекти 
се следниве: 

 � Концесијата на аеродромот “Александар Ве-
лики” во Скопје и аеродромот “Св. Апостол 
Павле” во Охрид доделени од Владата. Спо-
ред договорот за концесија, концесионерот 
бил обврзан да ги модернизира и да раково-
ди со аеродромите во Скопје и Охрид. На тој 
начин се зголемува квалитетот на услугите и 
интересот на авионските компании и се на-
малува цената на превозот. 

 � Концесија за депонирање на отпад: Градот 
Скопје како договорен орган додели договор 
за концесија за реконструкција на депонија-
та “Дрисла” – Скопје вклучувајќи изградба на 

нови постројки за депонирање на отпад во 
согласност со ЕУ стандардите и во рамките 
на инвестициската динамика дадена во по-
нудата на избраниот концесионер. Во соглас-
ност со договорот, концесионерот инвестирал 
средства за нови постројки за управување со 
отпад. Депонијата “Дрисла” е единствената 
депонија во Македонија која ги задоволува 
минималните стандарди за управување со от-
пад и заштита на животната средина. Со оглед 
на тоа дека проектот за ЈПП го зголеми ка-
пацитетот на депонијата и видот на услуги за 
управување со отпад, корисници на депонија-
та освен градот Скопје се и соседните градо-
ви и населби. Останатите законски депонии 
во Македонија, вкупно 56 не ги исполнуваат 
стандардите за управување со отпад и живот-
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на средина. Освен овие 56 депонии во Маке-
донија, има околу 1000 нелегални депонии. 
Очигледно ЈПП може да биде добра алатка 
за решавање на проблемите на општините и 
регионите во областа депонирање на отпад. 

Со цел овие проекти да бидат успешни, потреб-
на е детална анализа. Но општата перцепција е 
дека овие проекти се успешни. 

Во 2015 и 2016 година централната влада доде-
ли 35 договори за изградба на хидроелектрани. 
Овие проекти за ЈПП ќе овозможат зголему-
вање на производствто на електрична енергија 
од обновливи извори на енергија. 

Mоментално, Општина Кавадарци планира да 
додели два проекти за ЈПП. Првиот проект за 

1
Јавно приватно партнерство, законска регулатива, достапно на: http://economy.gov.mk/page/javno-privatno-partnerstvo, увид на 15 
ноември 2016

2
Електронски систем за јавни набавки, достапно на: http://e-nabavki.gov.mk увид на 20 март 2017

ЈПП е доделување на концесија за јавна услуга 
за паркинг, додека вториот е доделување на до-
говор за воспоставување на ЈПП за изградба на 
мала хидроелектрана. 

Потенцијален проект за ЈПП е дизајн, финан-
сирање, изградба, раководење и одржување на 
спа центар и управување со спортски простории 
во Општина Кочани.

Два големи проекти за ЈПП се планираат за 
дизајн, финансирање, изградба, раководење и 
одржување на нови хидроелектрани “Чебрен” 
(индикативна инсталирана моќност од 333 ме-
гавати) и “Галиште” (индикативна инсталирана 
моќност од 193,5 мегавати) како и раководење и 
одржување на постојната хидроелектрана “Тик-
веш” (116 мегавати).

Достапност на податоци за тековни проекти на ЈПП

Регистарот на доделени договори за ЈПП е вос-
поставен во март 2013 година и содржи реле-
вантни податоци за повеќе доделени проекти 
за ЈПП. Овој регистар е одржуван од Министер-
ството за економија.1 Регистарот за започнати 
но незавршени проекти го нема иако Законот за 
ЈПП ја воведува оваа обврска. Во согласност со 
податоците во Регистарот на доделени догово-
ри за ЈПП во Македонија има 22 доделени дого-
вори за воспоставување на ЈПП. 

Нема официјален регистар за тековните проекти 
за ЈПП. Но, има информации за веќе објавените 
известувања за доделување на договори за вос-
поставување на ЈПП во електронскиот систем за 
јавни набавки на Бирото за јавни набавки (БЈН).2

Податоци за завршени процедури за доделу-
вање на договори за воспоставување на ЈПП за 
хидроелектрани како и за процедури кои се во 
тек можат да се најдат на интернет страната на 
Министерството за животна средина и простор-
но планирање. 

Добри и лоши практики на ЈПП во Македонија

Примери на успешни проекти за ЈПП на цен-
трално ниво се следниве: 

1. Централната власт додели концесија за аерод-
ромот “Александар Велики” во Скопје и аерод-
ромот “Св. Апостол Павле” во Охрид. Владата 
како договорен орган додели договор за ра-
ководење на аеродромот “Александар Велики” 

во Скопје и аеродромот “Св. Апостол Павле” во 
Охрид. Според договорот аеродромот “Алек-
сандар Велики” е планиран за изградба на нова 
зграда /терминал, проширување на пистата, из-
градба на соодветен паркинг и пристапен пат, 
инсталирање на системи за навигација и друга 
опрема во согласност со меѓународни стандар-
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ди. Аеродромот “Св. Апостол Павле” е плани-
ран за реконструкција на постојниот паркинг, 
реновирање на центарот за товар, изградба на 
ВИП простории, реконструкција на постојната 
административна зграда и набавка на опрема. 
Инвестицијата е проценета на 200 милиони 
евра. На сметка на инвестицијата, концесионе-
рот ќе има право да раководи со аеродромите 
и да остварува приход. Договорот е склучен на 
период од 20 години. 

Примери на успешни проекти на ЈПП на локал-
но ниво се следниве:

1. Депонирање на отпад: Градот Скопје како 
договорен орган додели договор за конце-
сија за реконструкција на депонијата “Дри-
сла” – Скопје вклучувајќи изградба на нови 
постројки за депонирање на отпад во соглас-
ност со ЕУ стандардите и во рамките на ин-
вестициската динамика дадена во понудата 
на избраниот концесионер. Концесијата се 
спроведува како “институционално ЈПП”, со 
оглед на тоа дека постојното јавно претприја-
тие основано од градот Скопје е трансформи-
рано во друштво со ограничена одговорност 
чии основачи се градот Скопје (20% влог) и 
странски приватен партнер како мнозински 
содружник (80% влог). Градот Скопје е обвр-
зан да депонира одредено количество на от-
пад секоја година. Во случај да се депонира 
помалку отпад градот Скопје е обврзан да му 
го компензира на концесионерот неостваре-
ниот приход од депонирање на отпадот. Ин-
вестиција изнесува околу 90 милиони евра. 
Договорот е склучен на период од 35 години.

2. Паркинг: Општина Битола како договорен 
орган додели концесија за јавна услуга за 

паркинг систем. Концесионерот е обврзан да 
обезбеди пајак возила, софтвер систем за уп-
равување со паркинг зоната, PD уреди за зон-
скиот систем на паркирање, лисици, верти-
кална и хоризонтална сигнализација, “центар 
за информации” и друга опрема потребна за 
раководење со паркинзите, како и означување 
на зимскиот и летен паркинг режим. За воз-
врат на инвестицијата, поврат на трошоците за 
раководење и остварување на разумен про-
фит, концесионерот има право да ги наплаќа 
паркинг услугите од крајните корисници. Кон-
цесионерот ѝ плаќа на општината надоместок 
за концесијата секоја година. Инвестицијата 
изнесува околу 2 милиони евра. Договорот е 
случен на период од 6 години. Договорот за 
концесија ги постигна следниве цели: уреду-
вање и организирање на нов, модерен и авто-
матизиран начин на контрола и контрола на 
улично паркирање како и паркинг во затворе-
ни зони и внатрешни паркинзи; набавка на оп-
рема за паркинг услугите од страна на приват-
ниот партнер (концесионерот); зголемување 
на квалитетот на паркинг услугите; подобру-
вање на текот на сообраќајот и зголемување 
на безбедноста на улиците; и зголемување на 
искористеноста на секој паркинг простор. 

Проект за ЈПП на централно и/ или локално ниво:

Во 2015 и 2016 година централната влада доде-
ли 35 договори за изградба на хидроелектрани. 

Постои еден пример на неуспешен проект за 
ЈПП. Тоа е проект за ЈПП за уличното осветлу-
вање во општина Свети Николе. Проектот за 
ЈПП е прекинат по вина на општина Свети Нико-
ле (општината не ги исплатила своите обврски 
кон приватниот партнер). 

Започнати, но незавршени тендери 

Има два важни примери на започнати но неза-
вршени тендери. 

Пренос на патници: Јавно приватно партнерство 
за дизајн, изградба, финансирање, раководење и 
пренос на лесен железнички систем за пренос 
на патници во град Скопје во форма на конце-
сија за јавна работа. Градот Скопје како догово-
рен орган објави тендер но беше откажан би-
дејќи немаше заинтересирани понудувачи.

Забавен парк: Јавно приватно партнерство за 
финансирање, дизајн, изградба, раководење и 
одржување на забавен парк во Скопје. Градот 
Градот Скопје како договорен орган објави тен-
дер но беше откажан бидејќи немаше заинтере-
сирани понудувачи.
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Различни економски сектори на ЈПП 

3
Повеќе информации за овие проекти се во поглавјето „Добри и лоши практики на ЈПП во државата”

Најголем дел од проектите за ЈПП се локални. 
Со оглед на надлежностите на локалните власти 
утврдени во Законот за локалната самоуправа 
(јавни служби, паркинг, улично осветлување, со-
бирање на отпад, снабдување со вода, култура, 
спорт итн.) најголем дел од проектите за ЈПП се 
спроведуваат од страна на локалните власти во 
областа на јавни служби, паркинг, улично освет-
лување, административни згради и зелен пазар. 

Сепак, може да се заклучи дека нема проекти за 
ЈПП за снабдување со вода и канализација. Исто 
така има само еден проект за ЈПП во областа на 
депонирање на отпад, иако е потребно да се из-
градат повеќе општински и/или регионални де-
понии за депонирање на отпад преку јавни на-
бавки или проекти за ЈПП. 

На ниво на централната власт најзначајните 
проекти за ЈПП се аеродромот, технолошките 
индустриски развојни зони (ТИРЗ) како и хидро-
електраните. 

Треба да се забележи дека домашните и стран-
ските инвеститори не се заинтересирани за 
учество во процедура за доделување на договор 
за воспоставување на ЈПП за изградба и рако-
водење со патна инфраструктура. Нема заин-
тересирани приватни партнери за изградба на 
патна инфраструктура бидејќи нема економска 
исплатливост. Ова е бидејќи фреквенцијата на 
сообраќајот не може да даде поврат на инвести-
ција за времетрање на договорот. Затоа, изград-
бата на патната инфраструктура се спроведува 
преку класична јавна набавка. 

Јавно-приватни партнерства (ЈПП)  
за финансирање на јавна инфраструктура 

Многу влади го користат ЈПП бидејќи согледу-
ваат дека е потребно повеќе инвестирање во 
инфраструктурата, но владите пак не се во мож-
ност ‘да платат’ дополнителни инфраструктурни 
проекти преку традиционалната јавна набавка. 
Иако ова е една од најчестите причини за при-
мена на ЈПП, исто така е најчесто дискутирана. 
Колку ЈПП им овозможуваат на владите да го 
зголемат трошењето на инфраструктура зави-
си од природата на проектот во прашање и од 
конкретното финансирање на владата и финан-
сиски ограничувања. 

Неколку проекти беа реализирани од усвоју-
вањето на моделите за ЈПП во законите во об-
ласти како инфраструктура. Примери за ЈПП за 
јавна инфраструктура се следниве3: 

a) Проект за аеродром: Владата како договорен 
орган додели договор за дизајн, финанси-
рање, изградба, раководење и одржување на 
аеродромот “Александар Велики” во Скопје и 
аеродромот “Св. Апостол Павле” во Охрид

б) Хидроелектрани: проекти за ЈПП за изградба 
на хидроелектрани се доделени од централ-
ната и локалната власт 

в) Депонирање на отпад: Градот Скопје како 
договорен орган додели договор за конце-
сија за реконструкција на депонијата “Дри-
сла” – Скопје вклучувајќи изградба на нови 
постројки за депонирање на отпад во соглас-
ност со ЕУ стандардите и во рамките на ин-
вестициската динамика дадена во понудата 
на избраниот концесионер.
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Анализа на врската помеѓу ЈПП и долгот 

4
Закон за јавните набавки (Закон за ЈН)” Службен весник на Република Македонија бр. 27/2015 – консолидиран текст и измени и 
дополнувања на Законот бр. 78/15, 192/15 и 27/16). 

Иако има итна потреба од подобрување на јав-
ните политики и законската рамка и зајакнување 
на институционалните капацитети на национал-
но и локално ниво, мала е веројатноста дека ќе 
го решат најголемиот проблем на ЈПП – акуму-
лација на вонбилансен долг и неможноста да се 
префрли ризикот на приватниот сектор кога се 
работи за основни јавни услуги. 

Високото ниво на јавниот долг на Република 
Македонија и финансиските ограничувања за 
понатамошно задолжување го дава ЈПП како 
еден од можностите кои владата може да ги 
искористи за давање и подобрување на потреб-
ните услуги за граѓаните. Но, сепак оваа алатка 
за финанисрање на јавни услуги треба да се ко-
ристи внимателно, имјаќи предвид дека истата 
генерира имплицитен долг.

Законска рамка и рамка за јавни политики за ЈПП 

ЈПП во Македонија е утврден со низа зако-
ни како: Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство (Закон за ЈПП), секторски закони 
за услуги од јавен интерес и Законот за јавните 
набавки4 (Закон за ЈН) кој се однесува на доде-
лување на договори за јавна услуга (договори 
за јавни набавки и договор за ЈПП). Освен овие 
закони, 6 (шест) подзаконски акти се усвоени од 
Владата за спроведување на Законот за ЈПП.

Законот јасно дефинира кога се применува, ја 
регулира процедурата на избор (оглас, пресе-
лекција и постапка за барање понуди, објаву-
вање на доделувањето на концесијата, можност 
за жалба) и дава флексибилна рамка за проект-
ниот договор (во однос на поништување/надо-
месток, поставување на тарифа/стандарди за 
услуга итн.) како и начинот и процедурата за до-
делување на договори за други видови на јавно 
приватно партнерство, поднесување на жалба за 
договорот за јавно приватно партнерство, пра-
ва и обврски на јавниот и приватниот партнер и 
правна заштита во процедурата за доделување 
на договорите за јавно приватно партнерство. 

Законот за ЈПП е добро формулиран и претставу-
ва добра основа за развој на ЈПП во државата 
ако проблемот со финансирањето и арбитража-
та може да се реши во согласност со најдобрите 
меѓународни практики за ЈПП. Законите за ЈПП 
и за ЈН се во согласност со законодавството на 
ЕУ и се спроведуваат соодветно. 

Аргументи за и против 
постојната законска рамка 

Примена на најниската цена како единствен 
критериум за доделување на договор за јавно 
приватно партнерство/концесија може да го 
злоупотреби принципот на “вредност за пари”. 
Примената на економски најповолната понуда 
како критериум за доделување на договор за 
јавно приватно партнерство/концесија е дозво-
лена но е предмет на согласност од страна на 
Советот за јавни набавки. Нема експлицитен дел 
во Законот за ЈПП кој наведува дека е потребна 
претходна согласност на Советот за јавни набав-
ки за примена на економски најповолната пону-
да како критериум за доделување на договор за 
ЈПП, но во практика потребна е таква соглас-
ност. Ова произлегува од фактот дека Законот 
за ЈПП наведува дека делови од Законот за ЈН 
за процедури за доделување ќе се применува-
ат и за процедури за доделување на договори за 
воспоставување на ЈПП, освен ако со Законот за 
ЈПП не е поинаку утврдено. Ова изгледа на не-
потребна бирократија. Освен ова, постојната за-
конска рамка за јавни набавки и јавно приватно 
партнерство и концесии треба да се усогласи со 
најновите ЕУ директиви за ЈН и концесија. 
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Од 2014 година Законот за ЈПП ги обврзува јав-
ните партнери да користат електронски аукции 
(позитивно и негативно наддавање)5 во проце-
дурата за доделување, односно во евалуацијата 
на доставените понуди. Според Законот за ЈПП 
“електронска аукција “е позитивно или нега-
тивно наддавање кој се реализира по првична 
целосна евалуација на понудите, во кој понуду-
вачите имаат можност, исклучиво со користење 
на електронски средства да ги ревидираат даде-
ните цени, така што рангирањето се врши авто-
матски со помош на електронски средства”.

5
Нема можност за позитивно наддавање во Електронскиот систем за јавни набавки

Законот за ЈПП се однесува на “добра од општ 
интерес”, што е амбициозна фраза, и се потпира 
на специфичен секторски закон за имплемента-
ција. Исто така, законот не е јасен за владината 
поддршка и финансиската безбедност и нејасна 
е можноста за меѓународна арбитража освен 
арбитражата на Меѓународниот центар за ре-
шавање на инвестициски спорови (ICSID). 

Не е утврдена општа рамка за подобрување на 
законите и промоција на ЈПП во Македонија. 
Документите за јавни политики како програми и 
стратегии за ЈПП сè уште не се усвоени. 

Институционална рамка за ЈПП 

Од огромно значење е квалитетот на јавните 
институции за да избегнат мито и корупција во 
договорите за ЈПП. ЈПП треба да биде во јавен 
интерес. Имено, ова е многу деликатно прашање 
за многу земји, не само за многу сиромашните 
туку и за понапредните земји во развој. Инсти-
туционалната рамка во Македонија се состои од 
пет институции. 

Министерството за економија (МЕ) е одговорно 
за спроведување на Законот за ЈПП како и на 
6 (шест) подзаконски акти усвоени од Владата. 
МЕ е надлежно и да го води и да го одржува Ре-
гистарот на доделени договори за ЈПП. Одделе-
нието за ЈПП формирано во рамките на МЕ има 
улога да биде основа за поддршка и тренинг за 
сите чинители. 

Советот за ЈПП кој треба да се состои од 15 чле-
нови вклучувајќи претставници од централната 
и локалната власт, јавни претпријатија, бизнис 
секторот и независни експерти, е основан, но сè 
уште не функционира. Советот за ЈПП има со-
ветодавна улога за Владата во областа на ЈПП, 
промоција на ЈПП, предлага проекти за ЈПП и 
дава иницијативни предлози за измена на закон-
ската рамка во оваа област. Сепак, во практика 
Советот за ЈПП не ги извршува одговорностите 
утврдени во Законот за ЈПП. 

Заеднички институции

Државната комисија за жалби по јавни набав-
ки (ДКЖЈН) е независно тело за жалби по јавни 
набавки. Од 2012 година Комисијата стана на-
длежна и за жалби во постапките за јавно при-
ватно партнерство. Се состои од претседател и 
четири члена назначени од Собранието за пери-
од од пет години, со можност за реизбор. 

Државниот завод за ревизија (ДЗР) ја надгледу-
ва законитоста на јавните набавки/процедурите 
за доделување, ги открива отстапките од Зако-
нот за ЈН и Законот за ЈПП и принципите на јав-
ни набавки, како и злоупотреби на принципите 
на законитост, ефикасност, ефективност и еко-
номичност во управувањето со јавните средства. 

Може да се заклучи дека во државата е вос-
поставена добра институционална рамка.
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Чинители во ЈПП и нивна поврзаност

Според Законот за ЈПП јавни партнери се след-
ниве: 

 � Република Македонија, 

 � општина, градот Скопје и општините во гра-
дот Скопје, 

 � јавни претпријатија, јавни институции, прет-
пријатија основани од Република Македомија, 
општина, град Скопје и општините во градот 
Скопје и претпријатија врз кои државата, ор-
ганите на општините, градот Скопје и општи-
ните на градот Скопје имаат директно или ин-
директно влијание преку нивна сопственост. 

Надлежностите за доделување на договор за вос-
поставување на ЈПП се поделени меѓу централна-
та и локалната власт. Ова значи дека централната 
власт нема овластување да се меша во спроведу-
вање на проект за ЈПП во надлежност на локал-
ната власт. Приватниот партнер не е вклучен во 
одлучување за ЈПП но може да даде иницијатива 
за проект за ЈПП особено на локално ниво. Сепак, 
во проекти за ЈПП секогаш треба да бидат најва-
жни интересите на крајните корисници на јавните 
услуги. Затоа јавниот сектор го задржува право-
то да ги регулира јавните услуги, но ја задржува 
и одговорноста за квалитетот на услугата дури и 
кога услугата ја пружа приватниот партнер. 

Ризици поврзани со ЈПП

Со цел создавање на ефективно и одржливо 
партнерство, договорните страни мора да пре-
земат ризици. Со внимателно планирање и кон-
султација, ризиците можат да се намалат за да 
им пречат на проекти за ЈПП и можат да се ре-
шат партнерски.

Овие се различните ризици: политички (ниво на 
јавна поддршка за приватниот сектор; поддрш-
ка за независно регулирање на ЈПП; промена на 
влада и законска рамка); оние кои се однесуваат 
на спроведување на проекти за ЈПП во однос на 
тоа дека програмата за спроведување е добро 
дефинирана и дали јасно се дефинирани одго-
ворностите и активностите; оние кои се однесу-
ваат на изградба (дали трошоците за изградба 
се поголеми од проценките); оние кои се одне-
суваат на оперативниот приход и оперативните 

ризици, како зголемување или намалување на 
оперативните трошоци за времетраење на ЈПП, 
можности други тела да имаат право да даваат 
услуги кои се предмет на ЈПП, итн; ризик во вр-
ска со остварување на приход како ризик од не-
доволен приход поради неплаќање, неможност 
за плаќање на комерцијална цена, помалку пот-
рошувачи од очекувано итн.; финансиски како 
промена на девизниот курс, зголемување или 
намалување на каматните стапки на земените 
заеми од приватниот партнер итн.; виша сила; и 
заштита на животната средина (дали ЈПП има 
влијание врз животната средина).

Сепак, во практика ризикот треба да посочи лошо 
осмислени проекти за ЈПП. Добро подготвена сту-
дија за изводливост и договор треба да ги посочат 
слабостите и да ги решат горенаведените ризици. 
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Проекти на ЈПП на локално ниво

6
Државна комисија за спречување на корупција, Годишен извештај на Државната комисија за спречување на корупција во 2013 
http://www.dksk.org.mk/images//godisen%20izvestaj%20dksk%202013.pdf, увид на 16.11.2014

7
Државна ревизија, Информација добиена преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ноември 2014

8
Центар за граѓански комуникации (2013), Мониторинг на јавните набавки на локално ниво. Извештај бр.2, достапно на:  
http://balkantenderwatch.eu/btw-local/uploaded/MKD%20local/l8m.pdf, увид на 15 февруари 2017

9
Ризици од корупција во ЈПП во Македонија, подготвено од Ана Стојиловска, достапно на:  
http://www.analyticamk.org/images/stories/files/2014/JPP_FINAL.pdf, увид на 6 март 2017

Има повеќе проекти за ЈПП на локално отколку 
на централно ниво. Реализирани се проекти за 
ЈПП на локално ниво во неколку области како: 
депонирање на отпад, паркинг, улично осветлу-
вање, собирање на отпад, зелен пазар, спорт итн. 

Примери на општини кои реализирале успешни 
проекти за ЈПП се следниве: 

Град Скопје – депонирање на отпад; општи-

на Аеродром – спортска сала; општина Ѓорче 
Петров – собирање на отпад; општина Битола 
-паркинг; општина Крива Паланка – админи-
стративни згради; општина Охрид – зелен пазар; 
и општина Кавадарци, Чаир и Македонски Брод 
– улично осветлување. 

Исто така јавните претпријатија на локално ниво 
основани од општините имаат доделено догово-
ри за ЈПП за хидроелектрани. 

Корупција во ЈПП 

Правните процедури за доделување на договор 
за воспоставување на ЈПП утврдени со Законот за 
ЈПП го сведуваат на минимум ризикот од коруп-
ција. Сепак, сè уште постои ризик од корупција во 
однос на тендерската документација која ги одре-
дува економските и техничките критериуми на по-
нудувачите, кои можат да се наклонети кон одре-
ден понудувач. Отсуството на конкуренција како и 
критериуми кои се наклонети кон одреден пону-
дувач во евалуацијата на понудите се ризици од 
корупција. Освен ова, долгиот период на време-
траење на договорите за ЈПП е ризик од корупција 
ако не се следи соодветно нивното спроведување. 

Државната комисија за спречување на коруп-
ција (ДКСК) во својот годишен извештај за 2013 
година наведува дека нема податоци за коруп-
ција во договорите за ЈПП.6 Исто така, Држав-
ниот завод за ревизија нема информации за ко-
рупција или конфликт на интереси во процеду-
рите за ЈПП на општина или јавно претпријатие 
на локално ниво.7 Но во меѓувреме поднесена е 
кривична пријава на основи на сомнение за ко-
рупција за доделување на договори за ЈПП во 
две општини (Свети Николе и Струга).

Во согласност со анкетата на Центарот за 
граѓански комуникации транспарентноста се 
смета за предуслов за добро владеење и двона-
сочната комуникација помеѓу јавниот сектор и 
граѓаните ја зголемува отчетноста и отворенос-
та и ги намалува ризиците од корупција.8 Сом-
неж за корупција има за тоа дека некои догово-
ри за ЈПП најавени на електронскиот систем за 
јавни набавки управуван од Бирото за јавни на-
бавки не биле префрлени во Регистарот на до-
делени договори за ЈПП кој е одржуван од МЕ. 
Интересна поента е отсуството на жалби за сите 
договори за ЈПП според Регистарот на доделе-
ни договори за ЈПП.9

Транспарентност како 
превенција од корупција во ЈПП 

Процедурата за доделување на договор за вос-
поставување на ЈПП започнува со одлука за 
започнување на процедура за доделување на 
договор за воспоставување на ЈПП врз основа 
на студија за изводливост. Одлуката за започну-
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вање на процедура за доделување на договор 
за воспоставување на ЈПП треба да се објави во 
“Службен весник на Република Македонија” или 
во “Службен гласник на општината”. 

Соодветно спроведување на Законот за ЈН во 
делот за постапката за доделување на договори 
за јавна набавка на услуга овозможува транспа-
рентност во доделувањето на договори за вос-
поставување на ЈПП. 

Освен обврската за објавување на известување 
за доделување на договор за воспоставување на 
ЈПП, јавниот партнер е обврзан да ја подготви 
тендерската документација со урнек договор кој 
ги содржи сите релевантни податоци за проек-
тот за ЈПП. Тендерската документација и урнек 
договорите се дел од известувањето за доделу-
вање на договор за воспоставување на ЈПП. 

Известувањата за доделување на договор за 
воспоставување на ЈПП се објавуваат во елек-
тронскиот систем за јавни набавки раководен од 
Бирото за јавни набавки. Регистарот на доделе-
ни договори за ЈПП е раководен од Министер-
ство за Економија. 

Мерки за превенција  
од корупција во ЈПП 

Во однос на превенција од корупција Европ-
ската комисија увиде дека нема институција за 
ефикасен и навремен надзор на процедурата за 
доделување на договор за ЈПП и спроведување 
на договорот. 

Добра алатка за превенција од корупција е 
објавување на известувањето за договор на ин-
тернет страната на јавниот партнер како и други 
информации за процедурата за доделување. 

За добра практика се смета вклучување на екс-
перти во процесот на евалуација на понудите. 
Ова овозможува подобра евалуација и обид да 
се спречи корупција иако овие надворешни екс-
перти немаат право на глас.10 

10
ибид

Придобивки од ЈПП  
на локално ниво 

ЈПП е начин за промовирање на МСП и за 
зајакнување на соработката помеѓу МСП и ло-
калната власт при давање на услуги од јавен 
интерес кои се ексклузивно право на јавниот 
сектор како и да за подобрување на целиот со-
цио-економски развој. 

Со вклучување на приватниот сектор во давање-
то на услуги од јавен интерес локалната власт:

 � Ја забрзува изградбата на инфраструктурата; 

 � Дава подобри јавни услуги за парите (по-
стигнување на принципот вредност за пари);

 � Побрзо ги спроведува проектите и го на-
малува трошокот на проектот; 

 � Овозможува изводливост и побрзо завршу-
вање на проектите; 

 � Дава подобро управување и пристап до спе-
цијализирано управување; и

 � Создава дополнителен приход.

ЈПП може да им овозможи на јавните власти 
пристап до приватен капитал, искуство со спро-
ведување на проекти, понапредни управувачки 
техники, вештини за намалување на трошоците 
и подобра услуга и фокус на корисниците. Сепак, 
главната придобивка од ЈПП треба да е подобри 
јавни услуги за крајните корисници. 
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Препораки

 � Постои ризик од корупција со оглед на обла-
стите кои се опфатени, износот на договори-
те како и долгиот период на времетраење на 
договорот. Транспарентноста е предуслов за 
превенција од корупција. 

 � Непотребна бирократија, примена на нај-
ниската цена како единствен критериум 
за доделување на договор за ЈПП/конце-
сија може да го злоупотреби принципот на 
“вредност за пари”. Примената на економ-
ски најповолната понуда како критериум за 
доделување на договор за ЈПП/концесија 
е дозволена но е предмет на согласност од 
страна на Советот за јавни набавки. 

 � ЈПП треба да биде во јавен интерес за да се 
избегнат мито и корупција во договорите за 
ЈПП. 

 � Со цел почесто да се користи ЈПП потребно 
е подобро да се информираат чинителите за 
ЈПП. 

 � Ефективно и ефикасно ЈПП како и одржливо 
ЈПП значи добро подготвена студија за извод-
ливост, тендерска документација и договор 
за ЈПП. Двонасочната комуникација помеѓу 
чинителите при формулирање на проектот за 
ЈПП може да ја зголеми примената на ЈПП. 
Најголем дел од податоците (известувања за 
договор и тендерска документација со урнек 
договор) треба да се достапни за сите заин-
тересирани приватни партнери. 
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 � Кога се одлучува за ЈПП како средство за 
финансирање на инфраструктурни проекти 
треба да се земат во предвид потенцијални-
те долгорочни придобивки за ефикасност и 
ефективност, како и јавниот интерес. Кога се 
зема во предвид вистинската ефективност 
мора да се направи добра анализа на тро-
шоци и приходи со која би се тестирале про-
ектите за ЈПП. Проектите за ЈПП кои даваат 
инфраструктурни решенија мора да бидат ко-
рисни во однос на социо-економските ефек-
ти. Ова исто така може да се постигне преку 
концептот вредност за пари. 

 � Сепак, ЈПП не е совршена алатка за финанси-
рање. Со сите негативни искуства со јавни на-
бавки, мито, корупција, отсуство на транспа-
рентност, ЈПП е проблем во многу држави. 

 � Тренд во последно време е вклучување на не-
владините организации во процесот на ЈПП. 
Тие не се фокусираат на остварување на про-
фит и можат за размислуваат за долгорочни 
прашања. Невладиниот сектор е свесен за 
важноста на локалните партнери и јавните 
интереси и затоа ги претставуваат истите на 
најдобар начин. Улогата на локалните НВО 
е едукација на граѓани и улога на вистински 
партнер помеѓу приватниот партнер и локал-
ното население. Улогата на непрофитните 
организации во процесот на ЈПП е да бидат 
катализатор, лидер и доминантен партнер. 
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