Врз основа на член 56 став 5 од Законот за концесии и јавно приватно
партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012), Владата
на Република Македонија,на седницата одржана на 23.03.2012 година, донесе

УРЕДБА
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ
НА ДОДЕЛЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО
ПАРТНЕРСТВО И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА
ПОДАТОЦИ ЗА ДОДЕЛЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО
ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Член 1
Со оваа уредба се пропишува формата, содржината и начинот на
водење на Регистарот на доделени договори за воспоставување на јавно
приватно партнерство и формата и содржината на образецот на податоци за
доделени договори за воспоставување на јавно приватно партнерство.
Член 2
Регистарот на доделени договори за воспоставување на јавно приватно
партнерство (во натамошниот текст: Регистар) се води во форма на укоричена
книга со димензии 450х 300 мм која содржи евиденциски листови.
На насловната страна на корицата на Регистарот во левиот горен агол
стои грбот на Република Македонија, под него е отпечатен текст напишан со
големи црни букви “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА„, а под него „МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЕКОНОМИЈА„.
Во средината на насловната страна е напишан текст со големи црни
букви“РЕГИСТАР НА ДОДЕЛЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО„.
Евиденцискиот лист од Регистарот ги содржи следните рубрики:
- реден број;
- регистарски број и датум на упис;
- назив и седиште на јавниот партнер;
- категорија на јавниот партнер;
- назив и седиште на приватниот партнер;
- вид и предмет на јавно приватното партнерство;
- локација на јавно приватното партнерство;
- сопственост на објектот на јавно приватно партнерство;
- концесиски надоместок за јавно приватно партнерство;
- пренос на стварни права и/или плаќање на надомест во пари од
страна на јавниот партнер;
- датум на склучување на договорот;
- времетраење на договорот;
- датум на измени на договорот;
- вредност на склучениот договор(проценета вредност на
инвестицијата);
- институционално јавно приватно партнерство;
- вид на постапка за доделување на договорот;
- искористено правото на жалба; и
- забелешка.
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Формата и содржината на Регистарот сe дадени во Прилог 1, кој е
составен дел на оваа уредба.
Член 3
Во евиденцискиот лист од Регистарот се внесуваат податоците од
членот 2 став 4 на оваа уредба, како и сите промени на податоци што ќе
настанат по нивното запишување.
Член 4
Секој евиденциски лист од Регистарот има реден број напишан со
арапски броеви со растечка големина. Пред почетокот на водењето на
регистарот на последниот евиденциски лист, се забележува вкупниот број на
листови што ги содржи регистарот и се заверува со печат на Министерството
за екомонија и потпис на овластеното лице што го води Регистарот.
Член 5
Регистарот се води во пишана и електронска форма.
Член 6
Запишувањето во Регистарот се врши врз основа на доставен образец
на податоци за доделени договори за воспоставување на јавно приватно
партнерство од страна на јавниот партнер.
Член 7
Образецот на податоци за доделени договори за воспоставување на
јавно приватно партнерство се поднесува во формат А4 на бела хартија.
Формата и содржината на образецот од ставот 1 на овој член е даден во
Прилог 2, кој е составен дел на оваа уредба.
Член 8
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-1651/2
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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Прилог бр. 1
Образец на регистарот

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

РЕГИСТАР
НА ДОДЕЛЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Насловна страна

ЕВИДЕНЦИСКИ ЛИСТ ОД РЕГИСТАРОТ
РУБРИКА

СОДРЖИНА
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1.

Реден број

2.

Регистарски број и датум на упис

3.

Назив и седиште на јавниот партнер

4.
Категорија на јавниот партнер

5.

Назив и седиште на приватниот
партнер

6.

Вид и предмет на јавно приватното
партнерство

7.

Локација
на
партнерство

јавно

приватното
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8.

Сопственост на објектот на јавно
приватното партнерство

9.

Концесиски надоместок за јавно
приватното партнерство

Пренос на стварни права и/или
10. плаќање надомест во пари од страна
на јавниот партнер

11. Датум на склучување на договорот

12. Времетраење на договорот

13. Датум на измени на договорот

Вредност на склучениот догoвор
14. (проценета
вредност
на
инвестицијата)
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15.

Институционално јавно приватно
партнерство

Вид на постапка за доделување на
16. договорот за воспоставување на
јавно приватно партнерство

17.

Искористено право на правна
заштита

18. Забелешка
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Прилог бр. 2
ОБРАЗЕЦ НА ПОДАТОЦИ ЗА ДОДЕЛЕНИ ДОГОВОРИ ЗА
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Број и датум на огласот врз
Е основа на кој е доделен договорот за
воспоставување на јавно приватно партнерство
20
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 јавен 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
Други правни лица кое согласно закон
вршат јавни овластувања во делот на
вршењето на јавните овластувања
Друштво во кое државата има директно
или
индиректно
влијание
преку
сопственоста над нив, 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.

ДЕЛ II: ПРИВАТЕН ПАРТНЕР
II. Податоци за приватниот партнер
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II.1.) Единствен матичен број:
II. 2) Назив на приватниот партнер:
II. 3) Адреса на приватниот партнер:

Град/општина:

Поштенски код:

Земја
II. 4) Контакт:

Телефон:

Е-пошта:

Факс:

Интернет адреса:
ДЕЛ III: ВИД И ПРЕДМЕТ НА ЈАВНО ПРИВАТНОТО ПАРТНЕРСТВО, ЛОКАЦИЈА И
СОПСТВЕНОСТ НА ОБЈЕКТОТ НА ЈАВНО ПРИВАТНОТО ПАРТНЕРСТВО
III.1) Вид на договорот за јавно приватно партнерство
Концесија за јавна работа

да

не

Договор за јавна набавка на работа

да

не

Концесија за јавна услуга

да

не

Договор за јавна набавка на услуга

да

не

IIII.2) Предмет на договорот за јавно приватно партнерство:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________

III. 4) Локација на јавно приватното партнерство:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
III.5) Сопственост на објектот на јавно приватно партнество:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

ДЕЛ IV: НАДОМЕСТ ЗА ЈАВНО ПРИВАТНОТО ПАРТНЕРСТВО
IV. 1) Висина на надоместот за јавно приватно партнерство:
_____________________________________________________________________
IV. 2) Период на плаќање:
_____________________________________________________________________
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ДЕЛ V: ПРЕНОС НА СТВАРНИ ПРАВА И/ИЛИ ПЛАЌАЊЕ ВО ПАРИ ОД ЈАВНИОТ
ПАРТНЕР

V. 1) Опис на стварните права:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
V. 2) Висина на плаќањето во пари:
_____________________________________________________________________
V. 3) Период на плаќање:
________________________________________________________________________

ДЕЛ VI: ДАТУМ НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ И НЕГОВО ВРЕМЕТРАЕЊЕ
VI.1) Датум на склучување на договорoт:

/

/

VI.2) Времетраење на договорот:
Период во години:

или месеци

, или

се планира да започне на

/

/

се планира да заврши на

/

/

VI.3) Датум на измени на договорoт:

/

/

ДЕЛ VII: ИНФОРМАЦИИ ЗА ВРЕДНОСТА НА ДОГОВОРОТ
II.4.2) Вредност на склучениот договор:

ДЕЛ VIII: ИНСТИТУЦИОНАЛНО ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
II.7) Институционално јавно приватно партнерство
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да

не

Основна главнина на правното лице_____________________Евра
Влог на јавниот партнер искажан во % ___________________
Влог на приватниот партнер искажан во % ___________________

ДЕЛ IX: ПОСТАПКА
IX.1) Вид на постапка
Отворена постапка
Ограничена постапка

Конкурентен дијалог

Постапка со преговарање
со претходно објавување на оглас
ДЕЛ X: ПРАВНА ЗАШТИТА
Против одлуката за избор изјавена е жалба

да

не

Датум на доставување

/

/

Потпис и печат
________________
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