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
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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 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
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:
_____________________________________________________________________

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

се планира да започне на

/

/

се планира да заврши на

/

/

VI.3) Датум на измени на договорoт:

/

/

, или

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

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
________________

